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Capítol Preliminar: Disposicions Generals 
 
Naturalesa i objecte del Plec General 
 
Article 1.- El  present Plec General  de  Condicions  té  caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte. 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat  exigibles  i 
precisen les intervencions que corresponen, segons el  contracte i d'acord amb la legislació aplicable, al Promotor  o propietari de l'obra, al Contractista o 
constructor de l'obra, als seus tècnics i encarregats, a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte  Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves 
obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 
 
Documentació del Contracte d'Obra 
 
Article  2.- Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que es refereix al valor de les seves especificacions en cas 
d'omissió o contradicció aparent: 
 
1. Les  condicions  fixades  en  el  mateix  document de contracte d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La  resta  de la  documentació del Projecte  (memòria, plànols, medicions i pressupost). 
 
Les ordres i  instruccions de la Direcció facultativa de  les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, complement o precisió de les seves 
determinacions. En  cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a escala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítol I: Condicions Facultatives 
 
Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques 
 
L'Arquitecte Director 
 
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 
 
a) Comprovar  l'adequació  de  la   cimentació  projectada  a  les característiques reals del sòl. 
b) Redactar  els  complements  o  rectificacions  del projecte que calguin. 
c) Assistir  a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les contingències que es  produïssin  i impartir 
les instruccions complementàries   que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar  la  intervenció  en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció  amb funció pròpia en aspectes parcials de la seva 
especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, el certificat de final d'obra. 
 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
 
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
 
a) Redactar  el  document  d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb  el  previst  a  l'article  1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 
19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i econòmic de les obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscribint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el Constructor. 
d) Comprovar  les instal.lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne la seva correcta execució. 
e) Ordenar  i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal.lacions i altres unitats d'obra segons les freqüències de 
mostreig programades en el pla de  control, així  com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' 
acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas,les ordres oportunes;si la 
contingència no es resolgués s'adoptaran  les   mesures   que  calguin  donant-ne compte  a l'Arquitecte. 
g) Fer les medicions d'obra executada i donar  conformitat, segons les relacions establertes,a les certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra. 
h) Subscriure,  juntament amb  l'Arquitecte,  el certificat  final d'obra. 
 
El Constructor 
 
Article 5.- Correspon al Constructor: 
 
a) Organitzar els  treballs  de  construcció,  redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal.lacions provisionals i mitjans  auxiliars de 
l'obra. 
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contemplades a l'estudi o estudi 
bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra.. 
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 
d) Ostentar  la  direcció  de  tot  el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes. 
e) Assegurar  la  idoneïtat  de  tots  i cadascun dels materials i elements   constructius   que  s'utilitzen,  comprovant-ne  els preparats  en  obra  i  rebutjant,  
per iniciativa pròpia o per prescripció   de   l'Aparellador   o   Arquitecte   Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o 
documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
f) Custodiar  el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 
g) Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els  materials necessaris per l'acompliment de la seva comesa. 
h) Preparar  les  certificacions  parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure  amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les  assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
 
 
Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 
 
Verificació dels documents del projecte 
 
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient per a la  comprensió  de  la  
totalitat  de l'obra contractada, o en cas contrari, sol.licitarà els aclariments pertinents. 
 
Pla de Seguretat i Salut 
 
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé l'Estudi bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut 
que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de no ser necessària la 
designació de coordinador. 
 

Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra sempre que a la mateixa 
intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
Els contractistes i subcontractistes seràn responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en el pla de seguretat i salut,  relatiu a les 
obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes 
respondràn solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 
de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Oficina a l'obra 
 
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin extendre i consultar els plànols. 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
- El  projecte  d'Execució complet, inclosos els complements que en 
  el seu cas, redacti l'Arquitecte. 
- La Llicència d'obres. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Salut. 
- La documentació  de  les assegurances esmentades en  l'article 5.j) 
 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la 
jornada. 
 
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut o, en el cas de no ésser 
necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa. 
 
Representació del Contractista 
 
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, 
amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta. 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole facultativa" el Delegat del Contractista serà un 
facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de 
dedicació compromesa. 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà 
l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència. 
 
Presència del Constructor en l'obra 
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de treball i acompanyarà 
l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es 
considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació de medicions i liquidacions. 
 
Treballs no estipulats expressament 
 
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, encara que no es trobi 
expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits 
de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte requerint consentiment exprés de la 
propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100. 
 
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
 
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions 
corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les còpies subscribint amb la seva signatura el 
conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte. 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de 
tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol.licités. 
 
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves respectives comeses, les instruccions o 
aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte. 
 
Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 
 
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la Direcció Facultativa, solament podrà 
presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions 
corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà 
salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de 
recepció que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 



Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 
 
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la vigilància de l'obra, ni demanar que per 
part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i medicions. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que per això no es puguin interrompre ni 
perturbar la marxa dels treballs. 
 
Faltes del personal 
 
Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència  a  les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la 
marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació. 
 
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el 
Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra. 
 
 
Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars 
 
Camins i accessos 
 
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la señalització i el seu tancament o vallat. 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
Replanteig 
 
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals que mantindrà com a base d'ulteriors 
replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim hagi donat la seva conformitat prepararà una 
acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 
 
Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 
 
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè 
dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme 
dins del termini exigit en el Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del començament dels treballs al menys 
amb tres dies d'anticipació. 
 
Ordre dels treballs 
 
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la 
Direcció Facultativa estimi convenient variar. 
 
Facilitat per a altres Contractistes 
 
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats raonables per a la realització dels 
treballs que siguin encomenats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin 
lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
 
Ampliació del projecte per causes imprevisyes o de força major 
 
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs i es continuaran segons les 
instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres disposi per fer calçats, apuntalaments, 
enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost 
addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 
 
Prórroga per causa de força major 
 
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no 
li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de 
l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a 
això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada causa sol.licita. 
 
 
 

Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 
 
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al.legant com a causa la carència de plànols o ordres de 
la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol.licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 
Condicions generals d'execució dels treballs 
 
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i 
instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de 
les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l'article 11. 
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Obres ocultes 
 
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin 
perfectament definits; aquests documents s'extendran per triplicat i se n'entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests 
documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a 
efectuar les medicions. 
 
Treballs defectuosos 
 
Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i particulars d'índole tècnica" del 
Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en l'esmentat document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en els 
treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col.locats sense que li exoneri de 
responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les 
certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i abonades a bon compte. 
 
Com a conseqüència de l'expresat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials 
emprats o els aparells col.locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser 
verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i 
tot això a càrrec de la Contracta. 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte de l'obra, que ho 
resoldrà. 
 
Vicis ocults 
 
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de construcció en les obres executades, 
ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que 
suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan 
els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 
 
Dels materials i dels aparells. La seva procedència 
 
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui convenient, excepte en els casos en 
què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una procedència determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels 
materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 
 
Presentació de mostres 
 
Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista en el Calendari de l'Obra. 
 
Materials no utilitzables 
 
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col.locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els materials procedents de les 
excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra. 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el 
Constructor la seva justa tassació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport. 
Materials i aparells defectuosos 
 
Article 33.- Quan els materials, elements d'instal.lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la preparació que s'hi 
exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a 
instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al 
qual es destinen. 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat 
carregant-ne les despeses a la Contracta. 



Si els materials, elements d'instal.lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte, es rebran, però amb la rebaixa de preu que 
ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los  per altres en condicions. 
 
Despeses ocasionades per proves i assaigs 
 
Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que no intervinguin directament a l'obra 
seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya) 
 
Neteja de les obres 
 
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer desaparèixer les 
instal.lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 
 
Obres sense prescripcions 
 
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions consignades explicitament en aquest 
Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en 
segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 
 
 
Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes 
 
De les recepcions provisionals 
 
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu acabament amb la finalitat de convenir la data 
per a l'acte de recepció provisional. 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als 
tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o unitats especialitzades. 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i signats per tots ells. Des d'aquesta data 
començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les oportunes instruccions per resoldre els defectes 
observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
Documentació final d'obra 
 
Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i contingut disposats per la legislació 
vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril. 
 
Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra 
 
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic a la seva medició definitiva, amb la 
assistència precisa del Constructor o del seu representant. S'extendrà l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, 
servirà per l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança. 
 
Termini de garantia 
 
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no haurà de ser inferior a nou mesos. 
 
Conservació de les obres rebudes provisionalment 
 
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i definitiva, seran a càrrec del Contractista. 
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús seran a càrrec del propietari i les 
reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal.lacions, seran a càrrec de la Contracta. 
 
De la recepció definitiva 
 
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, 
a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i 
quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció. 
 
Prórroga del termini de garantia 
 
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i 
l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, 
podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 

De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida  
 
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la 
maquinària, mitjans auxiliars, instal.lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser recomençada per 
una altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35. 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no 
acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítol II: Condicions Econòmiques 
 
Epígraf 1: Principi general 
 
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades per la seva correcta actuació 
d'acord amb les condicions contractualment establertes. 
 
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties adequades a l'acompliment puntual de les 
seves obligacions de pagament. 
 
 
Epígraf 2: Fiances 
 
Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli: 
a) Dipòsit previ, en metàl.lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de contracta (art.53). 
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 
 
Fiança provisional 
 
Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part s'especificarà en l'anunci de l'esmentada 
subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) 
com a mínim, del total del pressupost de contracta. 
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i termini fixats a l'anunci de la subhasta o el 
que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent 
(10 per 100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat 
anterior. 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, no excedirà de trenta dies naturals a 
partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la 
constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf. 
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul.la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que hagués fet per prendre part en 
la subhasta. 
 
Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
 
Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions contractades, l'Arquitecte-Director, en 
nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança 
dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les 
despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció. 
 
De la seva devolució en general 
 
Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies 
un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus deutes causats per 
l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes... 
 
Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials  
 
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedis a fer recepcions parcials, tindrà dret el Contractista a què li sigui retornada la 
part proporcional de la fiança. 
 
 
Epígraf 3: Dels preus 
 
Composició dels preus unitaris 
 
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici 
industrial. 
 
Es consideran costos directes: 
 
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de la unitat d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin necessaris per a la seva execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i enfermetats professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la maquinària i instal.lació utilitzades en 
l'execució de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal.lacions, sistemes i equips anteriorment citats. 
 

Es consideraran costos indirectes: 
 
Les despeses d'instal.lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, 
assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un 
percentatge dels costos directes. 
 
Es consideraran despeses generals: 
 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de 
la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 
100.) 
 
Benefici industrial 
 
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 
 
Preu d'Execució material  
 
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el  
Benefici Industrial. 
 
Preu de Contracta 
 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial. 
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 
 
Preus de contracta. Import de contracta 
 
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén per Preu de Contracta el que importa 
el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial de 
Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent. 
 
Preus contradictoris 
 
Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les 
previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar l'execució dels treballs i en el termini que 
determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàlog dins del quadre de preus del projecte, 
i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la localitat. 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
 
Reclamacions d'augment de preus per causes diverses 
 
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o 
omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres (amb referència a 
Facultatives). 
 
Formes tradicionals de medir o d'aplicar els preus 
 
Article 56.- En cap cas podrà al.legar el Contractiste els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus  o de la forma de medir les unitats d'obra 
executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars. 
 
De la revisió dels preus contractats 
 
Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no arribi, en la suma de les unitats que 
falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de Contracte. 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord amb la fòrmula establerta en el Plec de 
Condicions Particulars, percibint el Contractista la diferència en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 3 per 100. 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta. 
 
Emmaguetzament de materials 
 
Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni per escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura i conservació en serà responsable el 
Contractista. 
 



Epígraf 4: Obres per administració 
 
Administració 
 
Article 59.- Se'n diuen "Obres  per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les porti directament el propietari, sigui ell 
personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 
 
Obres per administració directa 
 
Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un representant seu, que pot ser el mateix 
Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l'execució de l'obra, adquirint-ne els materials, 
contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises perquè el personal i els obrers contractats per 
ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com 
empleat seu o com autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista. 
 
Obres per administració delegada o indirecta 
 
Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor perquè aquest últim, per comte d'aquell i 
com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents: 
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents a la realització dels treballs convinguts, 
reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'Arquitecte-Director en la seva representació, l'ordre i la marxa dels 
treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per regular la realització dels 
treballs convinguts. 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin 
i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percibint per això del Propietari un tant per cent (%) 
prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 
 
Liquidació d'obres per administració 
 
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes que amb aquesta finalitat s'estableixin en 
les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses d'administració les presentarà el Constructor al 
Propietari, en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els documents següents conformats tots ells per l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic: 
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la utilització dels esmentats materials en 
l'obra. 
b) Les nómines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el nombre d'hores treballades en l'obra pels operaris 
de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació numèrica dels encarregats, capataços, caps d'equip, oficials i 
ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les 
nòmines que es presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu 
abonament és sempre a compte del Propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut el Constructor se li aplicarà, si no hi ha 
conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius 
d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix. 
 
Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada 
 
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà el Propietari mensualment segons els 
comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant. 
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la medició de l'obra realitzada, valorant-la d'acord amb el 
pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat el contrari contractualment. 
 
Normes per a l'adquisició dels materials i aparells 
 
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari per a l'adquisició dels materials i 
aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva representació a l'Arquitecte-Director, els 
preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans d'adquirir-los. 
 
Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 
 
Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de presentar-li el Constructor, que els 
rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als rendiments normals admesos generalment 

per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la 
producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte-Director. 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el Propietari queda facultat per 
resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al 
Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments 
de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 
 
 
Responsabilitats del constructor 
 
Article 66.- En els treballs d'"Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes constructius que poguessin tenir els 
treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les 
mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable del 
mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en aquest article. 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a respondre també dels accidents 
o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 
 
 
Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs 
 
Formes diferents d'abonament de les obres 
 
Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de Condicions econòmiques s'hi preceptui 
una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 
 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu cas a l'import de la baixa efectuada per 
l'adjudicatari. 
 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar solament el nombre d'unitats executades. 
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per cadascuna d'elles, s'abonarà al 
Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de 
base per a la medició i valoració de les diverses unitats. 
 
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la seva execució d'acord amb les ordres de 
l'Arquitecte-Director. 
 
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
 
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions econòmiques" determina. 
 
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
 
Relacions valorades i certificacions 
 
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que regeixin en l'obra, formarà el 
Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons la medició que haurà practicat l'Aparellador. 
 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la medició general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o 
numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més allò establert en el 
present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc. 
 
Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per extendre aquesta relació, l'Aparellador li facilitarà les dades corresponents de la relació 
valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepció d'aquesta nota, el 
Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri 
oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, 
donant-li compte de la seva resolució i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de l'Arquitecte-Director en la 
forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals". 
 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la certificació de les obres executades. 
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 
 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el noranta per cent (90 per 100) del seu 
import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta. 
 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter de document i entregues a bon compte, 
subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les 
obres que comprenen. 



Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas que l'Arquitecte-Director ho exigís, les 
certificacions s'extendran a l'origen. 
 
Millores d'obres lliurament executades 
 
Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparació més acurada o de mides més grans que 
l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, 
en general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, 
més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 
 
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
 
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, l'abonament dels treballs pressupostats en 
partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a continuació s'expressen: 
 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran prèvia medició i aplicació del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida alçada, deduïts dels similars 
contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al Contractista, exceptuant el cas que en el 
Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, l'Arquitecte-Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a 
l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que 
figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el 
percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista. 
 
Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 
 
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària, que per no haver estat contractats no 
fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les despeses de tota 
mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta. 
 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per cent de l'import total que, en el seu cas, 
s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 
 
Pagaments 
 
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  
 
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per l'Arquitecte-Director, en virtut de les quals es 
verificaran els pagaments. 
 
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 
 
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu abonament es procedirà així: 
 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat pel Contractista al seu temps, i 
l'Arquitecte-Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que 
es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva 
realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims. 
 
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel 
Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats. 
 
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat dels materials, no s'abonarà per aquests 
treballs res al Contractista. 
 
 
Epígraf 6: De les indemnitzacions mutues 
 
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres 
 
Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total dels treballs contractats, per cada dia natural de 
retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra. 
 
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
 
 
 

Demora dels pagaments 
 
Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini convingut, el Contractista tindrà a més el dret de 
percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre l'import 
de l'esmentada certificació. 
 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest pagament, tindrà dret el Contractista a la 
resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les 
condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització de l'obra contractada o adjudicada. 
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol.licitud de resolució del contracte fundat en la demora de pagaments, quan el Contractista no justifiqui 
que en la data de l'esmentada sol.licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent al termini 
d'execució que tingui assenyalat al contracte. 
 
 
Epígraf 7: Varis 
 
Millores i augments d'obra. Casos contraris 
 
Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat 
dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les medicions del Projecte, a no ser que l'Arquitecte-Director 
ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o utilització, convinguin per escrit els imports 
totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra 
suposin sobre l'import de les unitats contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats 
d'obra contractades. 
 
Unitats d'obra defectuoses pero acceptables 
 
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte-Director de les obres, aquest determinarà el preu 
o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini 
d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir l'esmentat termini. 
 
Assegurança de les obres 
 
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la recepció definitiva; la quantia de 
l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el 
cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi 
fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat 
expressa del Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstrucció de la part 
sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, 
abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i 
que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a 
l'import dels danys causats pel sinistre, que seran tassats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte-Director. 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si res no es preveu, s'entendrà que 
l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra. 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans de contractar-los, en coneixement 
del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 
 
Conservació de l'obra 
 
Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat 
ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la 
vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta. 
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net 
en el termini que l'Arquitecte-Director fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, no s'hi guardaran més eines, útils, 
materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar. 
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini expressat, procedint en la forma 
prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 
 
Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari 
 
Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del Propietari, edificis o utilitzi materials o útils 
que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte, en estat de perfecte conservació, 



reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que 
hagi utilitzat. 
 
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Contractista amb allò previst en el paràgraf 
anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en quatriplicat exemplar, un per cada una de les parts, el tercer 
per l'Arquitecte-Director i el quart per l'expedient del Projecte dipositat en el Col.legi d'Arquitectes el qual es convé que donarà fe del seu contingut en cas de 
dubtes o discrepàncies. 
 
 
Barcelona, 1 de maig de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

signat: L'Arquitecte 

LA PROPIETAT LA CONTRACTA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Títol II. Plec de Condicions Tècniques Particulars. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plec de Condicions Tècniques Particulars. 
 
 
 
Índex 
 
1.- Condicions tècniques 
2 - Condicions dels materials. 
3 - Assaigs de qualitat. 
4 - Inspecció i direcció facultativa de les obres. 
5 - Senyalització de les obres. 
6 - Instal·lacions i escomeses. 
7.- Període de manteniment de l'arbrat i enjardinament. 
8.- Preus. 
9.  Altres despeses a càrrec del contractista. 
10. Normatives i disposicions aplicables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Objecte del Plec. Condicions tècniques. 
 
És objecte d'aquest Plec, la determinació de les especificacions tècniques que regularan el contracte del servei d'obres d'arranjament de la 
urbanització de la plaça de Blanes i de Garrovilles al Prat de Llobregat. 
 
En general: 
 
Per tractar-se d'actuacions a la via pública es penaran totes les mesures necessàries per la seva correcta execució, d'acord amb el projecte redactat 
pels tècnics, de manera que es puguin comptabilitzar les feines adients i les necessitats de circulació del públic. 
 
Es tindran en compte totes les mesures necessàries per garantir la seguretat d'operaris i públic. 
 
a.- L'empresa adjudicatària, prèviament a l'inici de les obres de la contracta, aportarà un document signat pel responsable de la mateixa, en el 

que constarà el Tècnic o Tècnics degudament titulats i els instal·ladors amb carnets autoritzats, en les condicions fixades tant en el present 
plec de condicions, com en els criteris de valoració que determini el plec de condicions generals. 

b.- De les obres haurà de responsabilitzar-se una persona, en tant que encarregat, capatàs o cap de colla, tingui cura de la seva execució i 
respongui dels problemes que puguin presentar-se. Aquesta persona serà la mateixa des del començament fins al final de l'obra/obres, 
excepte per causes extraordinàries suficientment justificades, o per determinar-ho expressament la inspecció facultativa. 

c.- L’adjudicatari es veurà obligat a presentar el planin d'obres i el Pla de Seguretat i Salut dins els 10 dies següents a l'adjudicació. En el cas 
d'obres programades de manteniment ordinari d’instal·lacions, l'adjudicatari garantirà omplir les dades de la fitxa de control d’instal·lacions, 
que serà present al recinte central de la dependència de comandament i/o instal·lacions de cada centre, per consulta i revisió, en qualsevol 
moment de l’Ajuntament del Prat. 

d.- L’empresa adjudicatària observarà a la planificació de les obres les èpoques de plantació de l’arbrat previst al projecte, sense que suposi 
motiu d’increment de cap de les partides d’obra.  

 
 
2 - Condicions dels materials. 
 
a.- Els materials que subministri el contractista hauran d'acomplir les característiques contingudes en el Plec de Prescripcions Tècniques 

Generals de materials, obres i instal·lacions municipals. 
b.- Els materials i el mobiliari urbà, independent d'acomplir amb les condicions generals contingudes al Plec de Prescripcions Tècniques 

Generals, hauran d'ajustar-se a les característiques particulars que la inspecció facultativa determini per a cada subministrament. 
c.- Dintre de l'import del pressupost, el contractista haurà d'acceptar les variacions de materials que la inspecció facultativa de les obres indiqui. 
d.- L’Ajuntament del Prat es reserva el dret de subministrar qualsevol material que pugui posseir o adquirir, ja sigui a través d'aquest mateix 

contracte, ja per qualsevol altre medi. 
e.- Els materials rescatats es consideraran de propietat municipal i en els casos en que la direcció facultativa així ho disposi, es traslladaran als 

magatzems municipals; del contrari es traslladaran d'immediat a l'abocador. 
f.- Tots els productes resultants de l’excavació dels ferms i dels enderrocs d’altres elements de l’obra, es portaran a la central de matxuqueig i 

reciclatge marcat per la direcció facultativa pel seu aprofitament. 
g.- El dipòsit de runes s'efectuarà exclusivament per mitjà de contenidor. 
h.- Els amidaments de les excavacions, demolicions càrregues i transports s’entenen M.S.P. (mesurats sobre perfil). 
i.- El transport d’interior d’obra està inclòs en el transport a l’abocador i el preu serà únic sigui qui sigui el mitjà que s’utilitzi, (camions, 

contenidors o alternatius). 
j.- Les excavacions, demolicions i càrregues siguin a mà o a màquina, seran a un preu únic. 
 
 
3 - Assaigs de qualitat. 
 
a.-  El contractista haurà de demanar obligatòriament a tots els subministradors de l'obra, i lliurar-ne una còpia a la inspecció facultativa, si els 

seus productes estan en possessió d'un segell o marca de qualitat AENOR, INCE, CIETSID, TORROJA, RELE, Laboratori General d'Assaigs i 
Investigacions, etc., o en el seu defecte, documentació acreditativa de l'autocontrol i procés de fabricació efectuat pel mateix o per auditoria 
externa que no comporti segell o marca de qualitat. 

b.-  La direcció facultativa, usualment ordenarà a l'adjudicatari la pràctica dels assaigs i anàlisi de materials que estimi pertinents, en el laboratori 
oficial que designi. 

c.-. Els resultats dels assaigs es comunicarà a l’Ajuntament per a que doni la seva conformitat. 
 
 
4 - Inspecció i direcció facultativa de les obres. 
 
a.- La direcció facultativa de les obres serà realitzada per l’Ajuntament o persona en qui delegui. 
b.- En tot moment, l’Ajuntament podrà fiscalitzar l'execució de les obres mitjançant la inspecció dels serveis, per mitjà del funcionari que a 

aquest efecte es designi. 
c.- En tot moment l’Ajuntament podrà, mitjançant la inspecció facultativa, exigir a l'adjudicatari les correccions procedents.  
 
 
 
 



5 - Senyalització de les obres. 
 
a.- L'adjudicatari vindrà obligat a disposar i col·locar, un nombre suficient, els senyals de trànsit i protecció de les obres i de tercers necessàries 

per evitar qualsevol perill, quan les circumstàncies així ho exigeixin o ho disposi la inspecció facultativa de l’Ajuntament. Les despeses 
ocasionades per aquests treballs de senyalització i protecció, es consideren incloses dintre de les despeses generals de l’obra. 

b.-. L'empresa adjudicatària vindrà obligada a disposar d'informació sobre cadascuna de les actuacions a efectes de millora de la relació amb el 
ciutadà, segons especificacions que doni la inspecció facultativa. 

c.- En qualsevol cas, la senyalització exigeix els requisits mínims següents: 
 

1.- Tancar tot obstacle a la via pública amb tanques metàl·liques i en forma continua, tant pel que fa a les voreres com a les 
calçades, i tant si es tracta de personal com de materials, deixalles, maquinària, mitjans de transport o unitats d'obra sense 
acabar. 

2.- Col·locar els distintius reglamentaris indicadors d'obres i els d'estrenyiment de calçada a les distàncies reglamentàries respecte 
dels obstacles, en totes les direccions en els quals es produeixi el trànsit d’acord a la Normativa vigent o indicades per la 
Direcció Facultativa. 

3.- Aïllar totalment amb tanques, els sots, rases que hagin de reparar-se, quan no s'hi estigui treballant directament. 
4.- Definir de nit totalment qualsevol obstacle amb llums vermelles suficients i tanques reflectants. 
5.- Pintures provisional de senyalització i el seu posterior esborrat. 
6.- Utilitzar elements de senyalització normalitzats per aquest Ajuntament a la Ciutat; els especials hauran de ser aprovats per la 

inspecció facultativa del Districte, essent obligació de l'adjudicatari la seva col.locació en els llocs que s'indiquin. 
7. Seran a càrrec de l'adjudicatari les despeses que pel material de senyalització, així com les obligacions, que es produeixin pel 

compliment d'aquest apartat. 
8. Es prohibeix la fixació d'anuncis en les tanques que s'hagin d'instal.lar amb motiu de les obres objecte d'aquest contracte. 
9. Es prohibeix expressament tot tancament d'obres i materials provisional i/o definitius amb cintes de plàstic o similars. 
 

d.- La vigilància i condicions de seguretat i protecció de l'obra segons la legislació vigent seran responsabilitat de l'adjudicatari. 
 
 
6 - Instal·lacions i escomeses. 
 
a.- Les escomeses provisionals i els tancaments de l'obra aniran a càrrec del contractista. 
b.- L'empresa adjudicatària de les obres objecte d'aquest Plec, assumirà, en tot allò que correspon als treballs que es detallen, la funció 

d'empresa mantenidora davant de l'Ajuntament, el Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya i de les ECAS que 
corresponguin, segons s'estableix a la ITC MI BT 042 del R.E.B.T. i Ordres del Departament d'Indústria i Energia de 14-5-1987 i 30-5-1987, 
així com Instruccions Complementàries. 

c.-. Aniran a càrrec del contractista adjudicatari de les obres, la confecció de tots els documents (projecte, certificació i butlletins) i tràmits 
necessaris per la legalització de les instal.lacions davant els Serveis d'Indústria de la Generalitat de Catalunya, tenint de gestionar amb els 
Serveis d'Enllumenat de l'Ajuntament de Calafell i les Companyies. subministradores d'energia, les instàncies de sol.licitud d'aprovació i posta 
en marxa necessàries. La instal.lació no es considera conclosa fins que els esmentats tràmits estiguin totalment complimentats. 

 
 
7.- Període de manteniment de l'arbrat i enjardinament. 
 
a.-  En el cas de partides d'obra de gespa, sembres i plantacions, el seu manteniment en el primer any després de la recepció definitiva de les 

obres es inclosa als preus, no essent d’abonament independent. 
b.- En partides d'arbrat i enjardinament general, el adjudicatari mantindrà al seu càrrec les mateixes, en el termini fixat d'un any des de la 

recepció provisional de les obres. 
 
 
 8.- Preus. 
 
1.- L'adjudicatari no tindrà dret a cap revisió de preus. 
2. Si durant l'execució de les obres fos necessari substituir algunes unitats d'obra per d'altres no previstes en el pressupost, l'execució 

d'aquestes noves unitats es regularà de conformitat amb el que disposa l'art. 54 del Reglament de Contractació de les Corporacions Locals, 
abonant les certificacions corresponents al preu que, per a la nova unitat d'obra, figura en el quadre general de preus, llevat dels nous preus 
que haurien de fixar-se contradictòriament. Per la fixació de preus contradictoris s'estarà a la base citada dels preus de l'ITEC, dels darrers 
preus de l'Ajuntament i de qualsevol altre quadre de preus de mercat, i en tot cas, fixant el més baix d'entre ells. 

 Sobre els preus esmentats s'aplicarà un 19% en concepte de Benefici Industrial i Despeses d'Empresa. 
 La baixa aplicada per l'empresa adjudicatària al pressupost total, serà d'aplicació també en els preus que es composin. 
 
 
9. Altres despeses a càrrec del contractista. 
 
Seran a càrrec del contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les següents despeses, at títol indicatiu i sense que la 
relació sigui limitadora: 
 
a. Les despeses de protecció d’acopis i de la propis obra contra tot deteriorament, dany o incendi. 

b. Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa. 
c. Les despeses de conservació dels desguassos. 
d. Les despeses de subministrament, col.locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos necessaris per a proporcionar seguretat 

dins de les obres. 
e. Les despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal.lacions per al subministrament de l’aigua i l’energia elèctrica necessàries per a les 

obres, tant en el que fa referència a la circulació rodada com als vianants. 
f. Les despeses d’instal.lacions, obra civil i connexions provisionals necessàries per a mantenir en funcionament els serveis d’enllumenat i 

semàfors fins que no entrin en funcionament els definitius. 
g. Les despeses de demolició de les instal.lacions provisionals. 
h. Les despeses necessàries per a mantenir la vialitat al llarg del temps que durin les obres. 
i. Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a l’execució de l’obra en diferents fases en cas 

que sigui necessari per a mantenir la funcionalitat de la via o en cas que així ho requereixi la Direcció Facultativa. 
j. Les despeses de lloguer de contenidors per l’emmagatzement de runa. 
k. Les despeses de transport de terres o runes amb qualsevol mitjà dins de l’obra i, fins a l’abocador. 
l. Treballs de replanteig i recolzament topogràfic a la Direcció Facultativa. 
m. Les despeses ocasionades pel tancament total de l’obra. 
n. Les despeses ocasionades per la protecció de l’arbrat existent o nou, segons les prescripcions donades per l’Institut Munpal. de Parcs i 

jardins. 
o. Les despeses ocasionades pel muntatge, manteniment, desmuntatge de les instal.lacions (caseta o local) per a dur a terme les tasques 

administratives de direcció d’obres. aquestes instal.lacions disposaran de l’equip i material necessaris per a poder desenvolupar amb agilitat 
i comoditat aquestes tasques. 

p. Totes les despeses de neteja final d’obra. 
q. Totes les tapes de servei, que resten incloses dintre de l’execució de la pavimentació. 
r. L’abonament del cost de l’execució del paviment s’ajustarà a la medició real executada. 
Com a Condicions Tècniques complementàries d’aquest plec, s’hauran de seguir les indicacions particulars per a l’execució de l’AS BUILT definitiu i, 
la confecció del fitxer digital referent al topogràfic, segons les indicacions de l’IMI 
 
 
10. Normatives i disposicions aplicables. 
 
Seran d’aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest Plec, les disposicions que a continuació es 
relacionen, sempre que no modifiquin ni s’oposin a allò que en ell s’especifica. 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG 3/75, aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976. 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/97. 
- Instrucció per al projecte i l’execució d’obres de formigó estructural, EHE. 

- Eurocodi núm. 2 “Projecte d’estructures de formigó”. 
- Eurocodi núm. 3 “Projecte d’estructures d’acer”. 
- Eurocodi núm. 4 “Projecte d’estructures mixtes de formigó i acer. 

- Normes del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l’execució d’assaigs de materials actualment en vigència. 
- Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïments d’aigües, contingut a la Instrucció del Ministeri d’Obres Públiques i 

Urbanisme. 
- Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de Poblacions, de la vigent Instrucció del Ministeri d’Obres 

Públiques i Urbanisme. 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts, PG-4/88, esmentat a l’Ordre 2808/1988, de 21 de gener, sobre 

modificació de determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts i, al qual queden 
incorporats els articles modificats. 

- Plec General de condicions tècniques de la Direcció General d’Arquitectura 1960 (adaptat pel Ministeri de l’Habitatge segons Ordre de 4 de juny 
de 1973). 

- Reglament de seguretat del treball a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques (Ordre Ministerial d’1 d’abril de 1964). 
- Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d’abril de 1964). 
- Mètodes d’assaig del Laboratori Central d’Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 
- Normes UNE. 
- UNE-14010 Examen i qualificació de soldadors. 
- Normes ASME-IX “Welding Qualifications”. 
- Normes MV-102 acer laminat per a estructures en edificació. 
- Norma MV-103 càlcul de les estructures d’acer laminat a l’edificació. 
- Norma MV-104 execució de les estructures d’acer laminat a l’edificació. 
- Norma MV-106 cargols ordinaris i calibrats per a estructures d’acer. 
- Norma MV-107 cargols d’alta resistència per a estructures d’acer. 
- Normes tecnològiques de l’edificació. 
- Normes de pintures de l’Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban Terradas. 
- Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 
- Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques (Ordre Ministerial d’1 d’abril de 1964). 
- Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 d’agost de 1970). 
- Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980). 
- Ordre Circular 299/89T de 1989 del M.O.P.U, referenciat a “Recomanacions sobre mescles bituminoses en calent”. 



Els senyals de trànsit han de complir la Instrucció 8.1 I.C. i els senyals d’obra la Instrucció 8.3. I.C. 
 
Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC DE 03.08.1998), pel qual es fixen els criteris per a la 
utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en la construcció. 
 
Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de materials que es relacionen a continuació, si estan inclosos en 
el plec de condicions d’aquest projecte, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables 
als estats membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure Canvi. 
 
També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o 
bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
 
En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules dels plecs de les famílies a continuació relaciones, preval 
aquest article esmentat. 
 
Relació de plecs de família a aplicar a aquest article: 
- Ciments. 
- Guixos. 
- Escaioles. 
- Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes. 
- Armadures actives d’acer. 
- Filferros trefilats llisos i corrugats. 
- Malles electrosoldades i biguetes semiresistents. 
- Productes bituminosos impermeabilitzants. 
- Poliestirens expandits. 
- Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics. 
- Xemeneies modulars metàl.liques. 
- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari. 
- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari. 
- Cables elèctrics per a baixa tensió. 
- Aparells sanitaris. 
- Aixetes sanitàries. 
 
Tots aquests documents obligaran en la redacció original i, amb les modificacions posteriors declarades d’aplicació obligatòria i, que es declarin com 
a tal durant el termini de les obres d’aquest projecte. 
 
El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades per l’administració de l’Estat, de 
l’Autonomia, Ajuntament i d’altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s’han de fer, tant si són esmentats com si no ho 
són en la relació anterior, quedant a decisió del Director d’Obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte a allò que disposa aquest 
plec. 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, 1 de maig de 2009. 
 
 
els arquitectes 
 
 
 
 
Josep Miquel Roselló Jurnet, arqte.   Manel Sangenís Garcia, arqte. 
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BASICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons 
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes 
aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha 
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que 
acompleix totes aquestes característiques: 
Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234):  >= 5 
Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130):  <= 15 g/l 
Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131) 
- En cas d'utilitzar-se ciment SR:  <= 5 g/l 
- En la resta de casos:  <= 1 g/l 
Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178) 
- Formigó pretesat:  <= 1 g/l 
- Formigó armat:  <= 3 g/l 
- Formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l 
Hidrats de carboni (UNE 7-132):  0 
Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235):  <= 15 g/l 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
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B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0312020,B031ZZ99,B0312500,B0311010,B0312010,B031S400. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra 
procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment 
autoritzada per al tractament d’aquest tipus de residu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
    - De pedra calcària 
    - De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 
explícitament la DF. 
No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082):  Baix o nul 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2):  <= 4 mm 
Terrossos d'argila (UNE 7-133):  <= 1% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134):  0% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 
kN/m3 (UNE 7-244): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,4% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2):  Nul·la 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 
0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP) 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE 7-136): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
- Granulat gruixut: 
     - Granulat arrodonit:  <= 1% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcàri:  <= 1% en pes 
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- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o 
alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 
específica d'exposició: <= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 75 
- Resta de casos:  >= 80 
Friabilitat (UNE 83-115):  <= 40 
Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134):  <= 5% 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
- Granulat gruixut: 
     - Granulat arrodonit:  <= 1% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna 
classe específica d'exposició: <= 10% en pes 
     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 
específica d'exposició: <= 15% en pes 
Valor blau de metilè(UNE 83-130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 

┌─────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Tamís    │  Percentatge en  │   Condicions     │ 
│ UNE 7-050 │  pes que passa   │                  │ 
│   mm      │    pel tamís     │                  │ 
│───────────│──────────────────│──────────────────│ 
│   5,00    │        A         │      A = 100     │ 
│   2,50    │        B         │  60 <= B <= 100  │ 
│   1,25    │        C         │  30 <= C <= 100  │ 
│   0,63    │        D         │  15 <= D <= 70   │ 
│   0,32    │        E         │   5 <= E <= 50   │ 
│   0,16    │        F         │   0 <= F <= 30   │ 
│   0,08    │        G         │   0 <= G <= 15   │ 
│───────────│──────────────────│──────────────────│ 
│  Altres   │                  │  C - D <= 50     │ 
│   condi-  │                  │  D - E <= 50     │ 
│   cions   │                  │  C - E <= 70     │ 
└─────────────────────────────────────────────────┘ 

Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d’una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de 
la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o 
química sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc 
d’utilització. 
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes 
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d’aigua. 
S’ha considerat que l’ús serà el reblert de rases amb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d’aquesta, es requereix l’acceptació expressa de la 
direcció facultativa i la justificació mitjançant els assajos que pertoquin que es compleixen 
les condicions requerides per l’us al que es pretén destinar. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de sorra s’ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s’han d’emmagatzemar per separat. 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar 
a disposició de la DF en el que hi han de constar, com a mínim, les dades següents: 
- Nom del subministrador 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Tipus de granulat 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Denominació del granulat(d/D) 
- Identificació del lloc de subministrament 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora 
dels residus. 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B032 - SAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0322000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres 
matèries estranyes. 
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que 
passa pel tamís 0,40 (UNE 7-050). 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a 
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la 
DF. 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149):  < 50 
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Índex CBR (NLT-111):  > 20 
Contingut de matèria orgànica:  Nul 
Mida del granulat: 
- Sauló garbellat:  <= 50 mm 
- Sauló no garbellat:  <= 1/2 gruix de la tongada 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B033 - GRAVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0332300,B033ZZ98,B0331Q10,B0332Q10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 
- Confecció de formigons 
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
- Material per a drenatges 
- Material per a paviments 
El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques 
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints 
d’una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus 
Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són 
els següents: 
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó 
- Granulats reciclats provinents de formigó 
- Granulats reciclats mixtes 
- Granulats reciclats prioritariament naturals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes 
provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats 
amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a 
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la 
DF. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
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Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE_EN 933-2) 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d’una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de 
la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o 
química sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc 
d’utilització. 
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes 
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d’aigua. 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 
10% en pes. 
Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs. 
Contingut de formigó:  > 95% 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o 
Iib 
- Protecció de cobertes 
- Bases i subases de paviments 
GRANULATS RECICLATS MIXTES: 
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels 
elements massissos > 1600 kg/m3. 
Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes 
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons en massa 
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de 
formigó. 
Ús admissible: 
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb 
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 
- Per a confecció de formigons 
- Per a drens 
- Per a paviments 
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2 
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 
Contingut de silicats inestables:  Nul 
Contingut de compostos fèrrics:  Nul 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Si el formigó porta armadures, la grandària màxima del granulat és el valor més petit dels 
següents: 
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un 
parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de 
formigonat) 
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- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle 
<=45º (amb la direcció de formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 
     - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 
     - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat 
sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada 
cas. 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2): 
- Per a graves calcàries:  <= 2% en pes 
- Per a graves granítiques:  <= 1% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 
Coeficient de forma per a granulats naturals o reciclats de formigó o prioritariament naturals 
(UNE 7-238):  >= 0,20 
Terrossos d'argila (UNE 7-133):  <= 0,25% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134):  <= 5% en pes 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 
kN/m3 (UNE 7-244):  <= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): 
- Granulats reciclats mixtos:  < 1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1):  <= 
0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE 83-124 EX): 
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en pes 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 
Contingut de ió Cl-: 
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 
Contingut de matèria orgànica per a granulats naturals o reciclats prioritariament naturals 
(UNE 7-082):  Baix o nul 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Reactivitat: 
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-
508 EX):  Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 
Estabilitat (UNE 7-136): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 12% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 
Absorció d'aigua: 
- Granulats naturals (UNE 83-133 i UNE 83-134):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 
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GRAVA PER A DRENATGES: 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal 
acumulat pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser 
fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del 
sistema de drenatge. 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT 149):  <= 40 
Equivalent de sorra:  > 30 
Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior al 2% (UNE 
103-502). 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar 
a disposició de la DF en el que hi han de constar, com a mínim, les dades següents: 
- Nom del subministrador 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Tipus de granulat 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Denominació del granulat(d/D) 
- Identificació del lloc de subministrament 
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que 
garanteixi el compliment de les especificacions establertes a l'art.28.3 de la norma EHE, si 
el material s’ha d’utilitzar en la confecció de formigons. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
GRAVA PER A DRENATGES: 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 
superficial 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora 
dels residus. 
 
 
B037 - TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B0372000,B0371000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Material granular de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tot-u natural 
- Tot-u artificial 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que 
determini la DF. 
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable 
sota les condicions possibles més desfavorables. 
No ha de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d’altres 
capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d’aigua. 
Els materials no han de tenir terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, ni d'altres 
matèries extranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa. 
TOT-U NATURAL: 
El tot-u natural ha d'estar compost de granulats procedents de graveres o dipòsits naturals, 
sòls naturals o per la mescla d'ambdòs. 
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels següents fusos: 

┌────────────────────────────────────────────────┐ 
│            │  Tamisatge ponderal acumulat (%)  │ 
│Tamís UNE-EN│────────────────────────────────── │ 
│ 933-2 (mm) │       ZN40     ZN25     ZN20      │ 
│────────────│───────────────────────────────────│ 
│     50     │       100      --       --        │ 
│     40     │      80-95     100      --        │ 
│     25     │      60-90    75-95     100       │ 
│     20     │      54-84    65-90    80-100     │ 
│      8     │      35-63    40-68    45-75      │ 
│      4     │      22-46    27-51    32-61      │ 
│      2     │      15-35    20-40    25-50      │ 
│    0,500   │       7-23     7-26    10-32      │ 
│    0,250   │       4-18     4-20     5-24      │ 
│    0.063   │       0-9      0-11     0-11      │ 
└────────────────────────────────────────────────┘ 

La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció 
retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2). 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2): 
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:  > 35 
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  > 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): 
- T00 a T1:  > 35 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 30 
- Vorals de T3 i T4:  > 25 
Plasticitat: 
- Trànsit T00 a T3:  No plàstic 
- T4: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 25 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 6 
- Vorals sense pavimentar: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 30 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10 
TOT-U ARTIFICIAL: 
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El tot-u artificial ha d’estar compost de granulats procedents de la trituració, total o 
parcial, de pedra de cantera o de grava natural. 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, 
provenint d’una planta autoritzada legalment per el tractament d’aquests residus. En obres de 
carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4. 
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar 
continguda dins d'un dels fusos següents: 

┌────────────────────────────────────────────────┐ 
│            │  Tamisatge ponderal acumulat (%)  │ 
│Tamís UNE-EN│────────────────────────────────── │ 
│ 933-2 (mm) │       ZA25     ZA20     ZAD20     │ 
│────────────│───────────────────────────────────│ 
│     40     │       100       --       --       │ 
│     25     │      75-100    100      100       │ 
│     20     │      65-90    75-100   65-100     │ 
│      8     │      40-63    45-73    30-58      │ 
│      4     │      26-45    31-54    14-37      │ 
│      2     │      15-32    20-40     0-15      │ 
│    0,500   │       7-21     9-24     0-6       │ 
│    0,250   │       4-16     5-18     0-4       │ 
│    0,063   │       0-9      0-9      0-2       │ 
└────────────────────────────────────────────────┘ 

La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció 
retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2). 
Índex de llenques (UNE-EN 933-3):  < 35 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2): 
- Trànsit T0 a T2:  < 30 
- T3, T4 i vorals:  < 35 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): 
- T00 a T1:  > 40 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 35 
- Vorals de T3 i T4:  > 30 
Plasticitat: 
- Trànsit T00 a T4:  No plàstic 
- Vorals sense pavimentar: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 30 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos. 
*Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora 
dels residus. 
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B03E - ARGILES EXPANDIDES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03E1540. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Grànuls esfèrics obtinguts per un procés de cocció d'argiles especials a 1200°C en forn 
rotatori. 
S'han considerat les densitats nominals següents: 
- 300- 350 kg/m3 
- 550 kg/m3 
- 750 kg/m3 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser imputrescible i inatacable pels agents atmosfèrics i productes químics. 
Conductivitat tèrmica a 20°C (UNE 92-202): 
- Densitat aparent 300-350 kg/m3:  0,08 W/m K 
- Densitat aparent 550 kg/m3:  0,10 W/m K 
- Densitat aparent 750 kg/m3:  0,016 W/m K 
Terrossos d'argila, en volum (UNE 53-033) : < 0,25% 
Contingut de fins que passen pel tamís 0,08, en volum (UNE 7-135) : < 2% 
Contingut de sulfats expressats en SO4 i referits al granulat sec en pes (UNE 7-245): 1,2% 
Resistència a la compressió: 
- Pes específic aparent 3,0-3,5 kN/m3:  1,3 N/mm2 
- Pes específic aparent 5,0 kN/m3:  1,7 N/mm2 
- Pes específic aparent 7,5 kN/m3:  1,9 N/mm2 
Absorció d'aigua:  < 14% en volum 
Toleràncies: 
- Resistència a la compressió:  ± 0,1 N/mm2 
- Densitat aparent:  ± 50 kg/m3 DN 
- Terrossos d'argila:  < 0,5% 
- Contingut de fins:  < 3,5% 
- Contingut de sulfats:  < 1,5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT EN SACS: 
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les característiques. 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’un espai 
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats 
higrotèrmiques següents: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua 
Emmagatzematge: Sobre una superfície plana i neta, protegits de pluges i humitats. No s'ha de 
col·locar pes a sobre, per tal de no aixafar el material. 
ARGILA EXPANDIDA PER A IMPULSAR EN SEC: 
Subministrament: En cisternes per impulsar en sec. 
No hi ha condicions específiques d'emmagatzematge. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0512401,B051E201. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, 
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop 
endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-03 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC/R) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de 
produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i 
assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir 
estabilitat de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d’acord amb 
l’establert a l’Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s’han d’utilitzar o 
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes 
sec del ciment. 
CIMENTS COMUNS (CEM): 
Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 
197-1. 
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l’addició o barreja 
d’addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, 
B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
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- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i 
addicions: 

┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 
│       Denominació                     │ Designació   │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland                       │  CEM I       │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb escòria           │  CEM II/A-S  │ 
│                                       │  CEM II/B-S  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb fum de sílice     │  CEM II/A-D  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb Putzolana         │  CEM II/A-P  │ 
│                                       │  CEM II/B-P  │ 
│                                       │  CEM II/A-Q  │ 
│                                       │  CEM II/B-Q  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb cendres           │  CEM II/A-V  │ 
│ volants                               │  CEM II/B-V  │ 
│                                       │  CEM II/A-W  │ 
│                                       │  CEM II/B-W  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb esquist           │  CEM II/A-T  │ 
│ calcinat                              │  CEM II/B-T  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb filler            │  CEM II/A-L  │ 
│ calcari                               │  CEM II/B-L  │ 
│                                       │  CEM II/A-LL │ 
│                                       │  CEM II/B-LL │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland mixt                  │  CEM II/A-M  │ 
│                                       │  CEM II/B-M  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment amb escòries de                │  CEM III/A   │ 
│ forn alt                              │  CEM III/B   │ 
│                                       │  CEM III/C   │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment putzolànic                     │  CEM IV/A    │ 
│                                       │  CEM IV/B    │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment compost                        │  CEM V/A     │ 
│                                       │  CEM V/B     │ 
└──────────────────────────────────────────────────────┘ 

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B 
i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de 
ser declarats a la designació del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l’especificada al capítol 6 de la norma 
UNE-EN 197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de 
durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC/R): 
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Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades al capítol 7 de 
la norma UNE 80310. 
CIMENTS BLANCS (BL): 
Ciments homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de 
paleta) que compleixin amb l’especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que 
han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als 
ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir 
el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al 
ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l’aigua de mar segons el 
tipus, subtipus i addicions: 

┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 
│       Denominació                     │ Designació   │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland                       │      I       │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb escòria           │    II/A-S    │ 
│                                       │    II/B-S    │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb fum de sílice     │    II/A-D    │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb Putzolana         │    II/A-P    │ 
│                                       │    II/B-P    │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb cendres           │    II/A-V    │ 
│ volants                               │    II/B-V    │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment amb escòries de                │    III/A     │ 
│ forn alt                              │    III/B     │ 
│                                       │    III/C     │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment putzolànic                     │    IV/A      │ 
│                                       │    IV/B      │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment compost                        │  CEM V/A     │ 
└──────────────────────────────────────────────────────┘ 

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, 
químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns 
homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
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- Sistema 1+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del 
producte 
El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i 
proporcions nominals de tots els seus components. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Designació i denominació del ciment 
- Referència de la comanda 
- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent 
- Advertències en matèria de seguretat i salut per a la manipulació del producte 
- Restriccions d'utilització 
Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades: 
- Dates de producció i d’ensacat del ciment 
- Pes net 
- Designació i denominació del ciment 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Restriccions d'utilització 
- Advertencies en matèria de seguretat i salut per a la maipulació del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit 
de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas 
como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y 
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas 
por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
Real decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-03). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad 
de los cementos comunes. 
UNE 80310:1996 Cementos de aluminato de calcio. 
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UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al 
agua de mar. 
 
 
B053 - CALÇS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0532310. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids o 
hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de 
silici, ferro i alumini. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Calç amarada en pasta CL 90 
- Calç aèria CL 90 
- Cal hidràulica natural NHL 2 
- Cal hidràulica natural NHL 3,5 
- Cal hidràulica natural NHL 5 
CAL AMARADA EN PASTA: 
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per 
obtenir una pasta de consistència adequada a l'us a la que es destini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
CALÇ AÈRIA CL 90: 
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):  >= 90% en pes 
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2):  <= 5% en pes 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  <= 2% en pes 
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2):  <= 4% en pes 
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2) 
- Material retingut al tamís 0,09 mm:  <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm:  <= 2% 
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2) 
- Pastes amarades:  Passa 
- Altres calçs: 
     - Mètode de referència:  <= 20 
     - Mètode alternatiu:  <= 2 
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3 
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h): 
- Pastes amarades:  45% < h < 70% 
- Altres calçs:  <= 2% 
CAL HIDRÀULICA NATURAL: 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  =< 3% en masa 
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que la estabilitat sigui 
confirmada després de 28 dies de conservació en aigua, segons l’assaig donat en la norma UNE-
EN 196-2) 
Contingut de calç lliure (UNE-EN 459-2): 
- Calç del tipus NHL 2:  >= 15% en pes 
- Calç del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes 
- Calç del tipus NHL 5:  >= 3 % en pes 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves 
característiques. 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
- Sistema 2: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció 
en fàbrica emès per l’organisme d’inspecció 
A l’embalatge, o be a l’albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent 
informació: 
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant 
- Referència a la norma UNE-EN 459-1 
- Designació de la cal segons l’apartat 4 de l’esmentada norma 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les 
classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el 
seu defecte, les facilitades pel subministrador. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 
criterios de conformidad 
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 
criterios de conformidad. 
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad. 
 
 
B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0551A00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Emulsions bituminoses: 
    - Aniònica 
    - Catiònica 
    - Polimèrica 
- Betum fluidificat per a regs d'emprimació: 
- Betum fluxat 
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un 
lligant hidrocarbonat en una solució aquosa, amb un agent emulsionant. 
El betum fluidificat i el betum fluxat són lligants hidrocarbonats obtinguts per la 
incorporació, a un betum asfàltic, de fraccions líquides, més o menys volàtils, procedents de 
la destilació del petroli i del quitrà respectivament. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum 
asfàltic emulsionat. 
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperi la seva 
consistència original mitjançant una agitació moderada. 
Tamisatge retingut al tamís 0,08 UNE (NLT-142):  <= 0,10% 
Demulsibilitat (NLT 141) per a tipus EAR:  >= 60% 
Càrrega de partícules (NLT 194):  Negativa 
Assaig amb el residu de destil·lació: 
- Ductilitat (NLT 126):  >= 40 cm 
- Solubilitat (NLT 130):  >= 97,5% 
Característiques físiques de les emulsions bituminoses aniòniques: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Característiques │            Tipus emulsió                   │ 
│                 │────────────────────────────────────────────│ 
│                 │EAR 1 │EAR 2 │ EAM  │EAL 1 │EAL 2 │  EAI    │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│─────────│ 
│Viscositat       │      │      │      │      │      │         │ 
│Saybolt (NLT 134)│      │      │      │      │      │         │ 
│Universal a 25°C │  -   │  -   │  -   │  -   │ -    │   -     │ 
│Furol a 25°C     │<=50s │>=50s │>=40s │<=100s│<=50s │ <=50s   │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│─────────│ 
│Contingut d'aigua│      │      │      │      │      │         │ 
│(NLT 137)        │<=40% │<=35% │<=40% │<=45% │<=40% │ <=50%   │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│─────────│ 
│Betum asfàltic   │      │      │      │      │      │         │ 
│residual         │      │      │      │      │      │         │ 
│(NLT 139)        │>=60% │>=65% │>=57% │>=55% │>=60% │ >=40%   │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│─────────│ 
│Fluidificant per │      │      │      │      │      │         │ 
│destilació       │      │      │      │      │      │         │ 
│(NLT 139)        │ 0%   │ 0%   │<=10% │ <=8% │ <=1% │5<=F<=15%│ 
│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│─────────│ 
│Sedimentació a 7 │      │      │      │      │      │         │ 
│dies (NLT 140)   │ <=5% │ <=5% │ <=5% │ <=5% │ <=5% │  <=10%  │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│─────────│ 
│Assaigs amb el   │      │      │      │      │      │         │ 
│residu de desti- │130<= │130<= │130<= │130<= │130<= │200<=    │ 
│lació:           │      │      │      │      │      │         │ 
│Penetració (P)   │P<=   │P<=   │P<=   │P<=   │P<=   │P<=      │ 
│(NLT 124)        │      │      │      │      │      │         │ 
│0,1 mm           │200   │200   │250   │200   │200   │300      │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA EAL 2 O EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECL 2: 
Barreja amb ciment (NLT 144):  <= 2% 
En cas de no complir amb aquesta especificació, podran ser acceptades per la DF previa 
comprovació de la seva idoneïtat per a l'ús al que estan destinades. 
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum 
asfàltic emulsionat. 
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 
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No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperi la seva 
consistència original mitjançant una agitació moderada. 
Tamissatge retingut al tamís 0,8 UNE (NLT 142):  <= 0,10% 
Càrrega de partícules (NLT 141):  Positiva 
Assaig amb el residu de destil·lació: 
- Ductilitat (NLT 126):  >= 40 cm 
- Solubilitat (NLT 130):  >= 97,5% 
Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques: 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Característiques │              Tipus emulsió                   │ 
│                 │──────────────────────────────────────────────│ 
│                 │ECR 1 │ECR 2 │ECR 3 │ ECM │ECL 1 │ECL 2│ ECI  │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│──────│ 
│Viscositat       │      │      │      │     │      │     │      │ 
│Saybolt (NLT 138)│      │      │      │     │      │     │      │ 
│Universal a 25°C │  -   │  -   │  -   │  -  │  -   │  -  │ -    │ 
│Furol 25°C       │<=50s │  -   │  -   │  -  │<=100s│<=50s│<=50s │ 
│Furol 50°C       │  -   │>=20s │>=40s │>=20s│  -   │  -  │ -    │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│──────│ 
│Contingut d'aigua│      │      │      │     │      │     │      │ 
│(NLT 137)        │<=43% │<=37% │<=32% │<=35%│ <=45%│<=40%│<=50% │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│──────│ 
│Betum asfàltic   │      │      │      │     │      │     │      │ 
│residual         │      │      │      │     │      │     │      │ 
│(NLT 139)        │>=57% │>=63% │>=67% │>=59%│>=55% │>=60%│>=40% │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│──────│ 
│Fluidificant per │      │      │      │     │      │     │10<=F │ 
│destilació       │      │      │      │     │      │     │      │ 
│(NLT 139)        │<=5%  │<=5%  │<=2%  │<=12%│ <=10%│  1% │<=20% │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│──────│ 
│Sedimentació a 7 │      │      │      │     │      │     │      │ 
│dies (NLT 140)   │<=5%  │<=5%  │<=5%  │<=5% │<=5%  │<=10%│<=10% │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│──────│ 
│Assaig amb el    │      │      │      │     │      │     │      │ 
│residu de desti- │130<= │130<= │130<= │130<=│130<= │130<=│200<= │ 
│lació:           │      │      │      │     │      │     │      │ 
│Penetració (P)   │P<=   │P<=   │P<=   │P<=  │ P<=  │ P<= │  P<= │ 
│(NLT 124)        │      │      │      │     │      │     │      │ 
│0,1 mm           │200   │200   │200   │250  │ 200  │ 200 │  300 │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

BETUM FLUIDIFICAT PER A REGS D’IMPRIMACIÓ: 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 
No ha de tenir símptomes de coagulació. 
La denominació del tipus de betum fluidificat per a regs d'emprimació serà FM-100. 
Característiques físiques del betum fluidificat: 
- Punt d'inflamació (NLT 136):  >=38ºC 
- Viscositat Saybolt-Furol (NLT 133):  75>=V>=150 
- Destilació (NLT 134): 
     225ºC <=25% 
     260ºC 40%<=D<=70% 
     316ºC 75%<=R<=93% 
Residus de la destilació a 360ºC:  50%<=R<=60% 
Contingut d'aigua en volum:  <=0,2% 
Assaigs sobre el residu de destilació: 
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 12 mm, <= 30 mm 
- Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126): >= 100 cm 
- Solubilitat (NLT 130): >= 99,5% 
BETUM FLUXAT: 
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Ha de tenir un aspecte homogeni. 
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 
No han de tenir símptomes de coagulació. 
Punt d'inflamació v/a (NLT 136):  >= 60°C 
Fenols en volum (NLT 190):  <= 1,5% 
Naftalina en massa (NLT 191):  <= 2% 
Assaigs sobre el residu de destilació: 
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 10 mm, <= 15 mm 
Característiques físiques del betum fluxat: 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│       Característiques        │        Tipus betum          │ 
│                               │─────────────────────────────│ 
│                               │   FX 175     │   FX 350     │ 
│───────────────────────────────│──────────────│──────────────│ 
│Viscositat STV a 40°C          │              │              │ 
│(orifici 10 mm) (NLT 187)      │150<=V<=200s  │300<=V<=400s  │ 
│───────────────────────────────│──────────────│──────────────│ 
│Destilació (% del volum total  │              │              │ 
│destilat fins a 360°C)         │              │              │ 
│              a 190°C          │    <= 3%     │    <= 2%     │ 
│              a 225°C          │    <= 10%    │    <= 10%    │ 
│              a 316°C          │    <= 75%    │    <= 75%    │ 
│───────────────────────────────│──────────────│──────────────│ 
│Residu de la destilació        │              │              │ 
│a 360°C (NLT 134)              │    >= 90%    │    >= 92%    │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
EMULSIONS BITUMINOSES ANIÒNIQUES O CATIÒNIQUES: 
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d’estar constituïts per 
una virolla d’una sola peça, no han de tenir desperfectes ni fugues, han de ser hermètics i no 
es poden utilitzar els usats anteriorment per emulsions diferents. Les cisternes poden ser 
sense aïllament ni sistema de calefacció, si han contingut altres líquids hauran d’estar 
completament netes abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d’un element adequat per a 
prendre mostres. 
Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les 
gelades i de la influència de motors, focs o altres fonts de calor. El subministrat a granel, 
en tancs aïllats amb ventilació amb un element adequat per a prendre mostres. 
BETUMS FLUIDIFICATS PER A REGS D’IMPRIMACIÓ, BETUMS FLUXATS O QUITRÀ: 
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d’estar constituits per 
una virolla d’una sola peça, no han de tenir desperfectes ni fugues i han de ser hermètics. 
Els camions cisterna per a transportar betums tipus FM 100, FR 100 i els quitrans AQ 38 o BQ 
30, poden no estar calefactats. La resta de betums i quitrans s'ha de transportar en cisternes 
calefactades i provistes de termòmetres de control de la temperatura situats en llocs 
visibles. 
Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les 
gelades i de la influència de motors, focs o altres fonts de calor; si hi hagués el risc que 
la temperatura ambient pogués arribar a valors propers al punt d’inflamació del producte, 
s’extremarà la vigilància d’aquestes condicions. El subministrat a granel en tancs aïllats, 
amb ventilació, sistema de control i una vàlvula per a prendre mostres. Tots els tubs de 
càrrega i descàrrega han d'estar calorifugats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
*Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
*Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a 
conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados. 
 
 
B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B064500C,B0640003,B064300C,B0641090,B064300B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó 
pretesat 
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut 
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant 
també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la 
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’ha d’especificar 
abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la 
norma EHE. 
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Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres 
volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de 
cendres volants o fum de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si 
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 
sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 
producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de 
la DF, o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional 
o d'un país membre de la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat. 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials (UNE 80307) 
- Formigó armat : Ciments comuns (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, II/A-D (UNE 80307) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació 
(UNE 80303-3) 
Classe del ciment:  32,5 N 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en 
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el 
tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 400 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de 
la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó armat:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
FORMIGONS PER A PILOTIS O PANTALLES FORMIGONATS “IN SITU” 
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals 
Dosificacions d’amasat: 
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- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 
    - Resistència característica 
    - Formigons designats per propietats: 
         - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
         - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
    - Formigons designats per dosificació: 
          - Contingut de ciment per m3 
          - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
    - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
    - Tipus, classe i marca del ciment 
    - Grandària màxima del granulat 
    - Consistència 
    - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
    - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
PILOTIS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
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B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B065960C,B065960B. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó 
pretesat 
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut 
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant 
també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la 
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’ha d’especificar 
abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la 
norma EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres 
volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de 
cendres volants o fum de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si 
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 
sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 
producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de 
la DF, o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional 
o d'un país membre de la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat. 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials (UNE 80307) 
- Formigó armat : Ciments comuns (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, II/A-D (UNE 80307) 
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- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació 
(UNE 80303-3) 
Classe del ciment:  32,5 N 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en 
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el 
tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 400 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de 
la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó armat:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
FORMIGONS PER A PILOTIS O PANTALLES FORMIGONATS “IN SITU” 
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals 
Dosificacions d’amasat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Urbanització de la plaça Blanes, al Prat del Llobregat (Barcelona) 
 
 
 
 

31 
  

    - Resistència característica 
    - Formigons designats per propietats: 
         - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
         - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
    - Formigons designats per dosificació: 
          - Contingut de ciment per m3 
          - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
    - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
    - Tipus, classe i marca del ciment 
    - Grandària màxima del granulat 
    - Consistència 
    - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
    - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
PILOTIS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
 
 
B07 - MORTERS DE COMPRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0704200,B0708200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter adhesiu 
- Morter sintètic de resines epoxi 
- Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 
- Morter d'anivellament 
- Morter refractari 
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 
- Morter de ram de paleta 
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al 
afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 
a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós. 
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir 
altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, 
etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
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Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una 
pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o 
interior. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Adhesiu cimentos (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues 
minerals, que s’han de barrejar amb aigua just abans d’utilitzar-se. 
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió 
aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada. 
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i 
càrregues minerals que el seu enduriment resulta d’una reacció química, poden presentar-se en 
forma d’un o més components. 
S’han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals: 
- 1: Normal 
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 
- F: D’adormiment ràpid 
- T: Amb lliscament reduït 
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en 
dispersió millorats). 
ADHESIU CIMENTOS (C): 
Característiques dels adhesius d’adormiment normal: 
- Adherència inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després de cicles gel-desgel (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Els adhesius d’adormiment ràpid, han de complir a més: 
- Adherència inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (antes de las 24 h) 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Alta adherència inicial (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d’immersió en aigua (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després de envelliment amb calor (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D): 
Característiques fundamentals: 
- Adherència inicial (EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència a alta temperatura (EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R): 
Característiques fundamentals: 
- Adherència inicial (EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 
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Característiques addicionals: 
- Adherència després del xoc tèrmic (EN 12003):  >= 2 N/mm2 
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: 
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats 
inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor. 
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l’ús a que es destini el morter i la 
temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser 
aprovada per la DF. 
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7 
MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIUS PLASTIFICANTS: 
El morter sec de ciment amb additius plastificants és un morter de granulat fi, ciment 
pòrtland i additiu plastificant per a barrejar amb aigua, formant una pasta apta per a 
construir parets de maons. 
Resistència a la compressió al cap de 28 dies:  >= 8 N/mm2 
Consistència (assentament al con d'Abrams):  17 cm 
Percentatge de fins a la mescla seca (P):  20% <= P <= 10% 
Toleràncies: 
- Consistència (assentament al con d'Abrams):  ± 20 mm 
MORTER POLIMÈRIC: 
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i 
fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i 
regularització d'elements de formigó. 
Granulometria:  0 - 2 mm 
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2 
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o 
additius (en el seu cas), per a fàbriques d’obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com 
a material d’unió i rejuntat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter d’us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat 
menor o igual al valor que figura especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), 
es inferior o igual al valor que figura especificat 
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a 
compressió mínima declarada per el fabricant en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la 
mescla, en volum o en pes. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent: 
- Característiques dels morters frescos: 
     - Temps d’us (EN 1015-9) 
     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s’han utilitzat granulats porosos 
- Característiques dels morters endurits: 
     - Resistència a compressió (EN 1015-11) 
     - Resistència d’unió (adhesió) (EN 1052-3) 
     - Absorció d’aigua (EN 1015-18) 
     - Permeabilitat al vapor d’aigua (EN 1745) 
     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
     - Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
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     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions 
que li siguin aplicables) 
- Característiques addicionals per als morters lleugers: 
     - Densitat (EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 
     -  Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 
     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 
- Reacció davant del foc: 
      - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
      - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra 
i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 
- Morter adhesiu:  1 any 
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs 
inicials de tipus, realitzat pel laboratori notificat 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del producte 
- Marca del fabricant i lloc d’origen 
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge 
- Referència a la norma UNE-EN 12004 
- Tipus d’adhesiu, designat segons l’apartat 6 de la norma UNE-EN 12004 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 
- Instruccions d’us: 
     - Proporcions de la mescla 
     - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en 
que està llest per a ser aplicat 
     - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer 
la mescla  
     - Mètode d’aplicació 
     - Temps obert 
     - Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 
     - Àmbit d’aplicació 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
Morters dissenyats: 
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció 
en fàbrica emès per l’organisme d’inspecció 
Morters prescrits: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
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- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d’us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d’unió (adhesió) 
- Absorció d’aigua 
- Permeabilitat al vapor d’aigua 
- Densitat 
- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 
MORTER SEC, D’ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del morter 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los morteros de albañilería. Parte 2: Morteros para 
albañilería. 
MORTER SEC, D’ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B08 - ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I 
BEURADES 
B081 - ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0818120. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o 
beurades, en el moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes 
del ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, 
d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament. 

  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Urbanització de la plaça Blanes, al Prat del Llobregat (Barcelona) 
 
 
 
 

36 
  

Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, 
finament dividits, poden ésser afegits al formigó amb la finalitat de millorar algunes de les 
seves propietats o donar-li característiques especials. 
S'han considerat els elements següents: 
- Colorant 
- Additius per a formigó: 
     - Inclusor d’aire 
     - Reductor d’aigua/plastificant 
     - Reductor d’aigua d’alta activitat/superplastificant 
     - Retenidor d’aigua 
     - Accelerador d’adormiment 
     - Hidròfug 
     - Inhibidor de l'adormiment 
- Additius per a morters: 
     - Inclusor d’aire/plastificant 
     - Inhibidor de l’adormiment per a morter fortament retardat 
- Addicions: 
     - Cendres volants 
     - Fum de silici 
     - Escòria granulada 
ADDITIUS: 
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de 
garantir-ne l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o 
químiques del formigó o morter. 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Efecte sobre la corrossió:  No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material. 
- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12):  <= valor especificat pel 
fabricant 
Característiques complementàries: 
- Component actiu (UNE-EN 480-6):  Sense variacions respecte a l'espectre de referència 
especificat pel fabricant 
- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758): 
     - D >= 1,10:  ± 0,03 
     - D <= 1,10:  ± 0,02 
- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8): 
     - T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T 
     - T < 20% : >= 0,90 T, < 1,10 T 
- pH (ISO 4316):  ± 1 o dins dels límits declarats per el fabricant 
ADDITIU PER A FORMIGÓ: 
Limitacions d'ús d'additius 
- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i 
pretesat 
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 
Característiques essencials: 
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant 
Característiques complementàries: 
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- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel 
fabricant 
ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D’AIRE: 
L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i 
que té per objecte produir fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, 
condicions que s'han de mantenir durant l'adormiment. 
Característiques essencials: 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  >= 2,5% 
- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7):  4 - 6% 
- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm 
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 
sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 75% 
Característiques complementàries: 
- Diàmetre de les bombolles (D):  10 <= D <= 1000 micres 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D’AIGUA/PLASTIFICANT: 
L'additiu reductor d’aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del 
formigó que té per objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o 
augmentar l’assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua. 
Característiques essencials: 
- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 5% 
- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó 
testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 110% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
ADITIVO PARA HORMIGÓN, REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD/SUPERPLASTIFICANTE: 
L’additiu reductor d’aigua d’alta activitat /superplastificant, és un producte per a 
incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir fortament la quantitat 
d’aigua per a una mateixa consistència o augmentar considerablement l’assentament en con per 
una mateixa quantitat d’aigua. 
Característiques essencials: 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia: 
     - Reducció d’aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 12% 
     - Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3): 
          - 1 dia:  >= 140% 
         -  28 dies:  >= 115% 
- Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment: 
     - Consistència: 
          - Assentament en con (UNE-EN 12350-2):  >= 120 mm 
          - Escorriment (EN 12350-5):  >= 160 mm 
     - Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 30 min desprès de 
l’addició, no ha de ser inferior a la consistència inicial 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D’AIGUA: 
Additiu que redueix la pèrdua d’aigua, en dismunir l’exsudació. 
Característiques essencials: 
- Exsudació (UNE-EN 480-4):  <= 50% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 
sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 80% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDROFUG: 
L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo 
i que té com a funció principal incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la 
pasta endurida. Actua disminuint la capilaritat. 
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Característiques essencials: 
- Absorció capil.lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 50% 
- Absorció capil.lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 60% 
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 
sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 85% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT: 
L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el 
formigó o morter i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment. 
El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la 
resistència assolida sigui la mateixa que sense l'additiu. 
Característiques essencials: 
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 
     - Inici d'adormiment:  >= al del morter de referència + 90 min 
     - Final d'adormiment:  <= al del morter de referència + 360 min 
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 
additiu (UNE-EN 12390-3): 
     - 7 dies:  >= 80% 
     - 28 dies:  >= 90% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L’ADORMIMENT: 
Es un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte accelerar el 
procés d'adormiment. 
No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua. 
Característiques essencials: 
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 
     - Inici d'adormiment (a 20°C):  >= 30 min 
     - Final d'adormiment (a 5°C):  <=60% 
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 
additiu (UNE-EN 12390-3): 
     - 28 dies: >= 80% 
     - 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
ADDITIU PER A MORTERS: 
Característiques essencials: 
- Contingut total de clorurs (ISO 1158):  <= valor especificat pel fabricant 
- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11):  >= 70% que la del morter testimoni 
Característiques complementàries: 
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10):  <= valor especificat pel fabricant  
ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D’AIRE/PLASTIFICANT: 
Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut d’aigua, per 
incorporació en el pastat, d’una quantitat de petites bombolles d’aire uniformement 
distribuïdes, que queden retingudes desprès de l’enduriment. 
Característiques essencials: 
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A): 
      - Desprès d’un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum  
      - Desprès d’1 h en repòs:  >= A - 3%  
      - Desprès d’un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5% 
Característiques complementàries: 
- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13):  >= 8% 
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència. 
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ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L’ADORMIMENT: 
L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte 
retardar l'inici de l'adormiment. 
Característiques essencials: 
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A): 
      - Desprès d’un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum  
      - Desprès de 28 h en repòs:  >= 0,70 A%  
      - Desprès d’un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5% 
Característiques complementàries: 
- Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4):  ± 15 mm del valor inicial 
- Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015-9):  >= 5 N/mm2 que la del morter 
d’assaig amb additiu 
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència. 
COLORANT: 
El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o 
beurada durant el pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte final. 
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als alcalís del ciment. 
ADDICIONS: 
L'escòria siderúrgica és un granulat fi que pot utilitzar-se per a la confecció de formigons. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, no pot contenir cendres 
volants ni addicions de cap altre tipus amb excepció del fum de silici. 
Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de 
cendres volants o fum de silici per a la seva confecció. En estructures d'edificació si 
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 
silici ha de superar el 10% del pes de ciment. 
CENDRES VOLANTS: 
Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina 
divisió provinents de la combustió de carbó bituminos polvoritzat, en les bòbiles de centrals 
termoelèctriques, i que són arrossegades pels gasos del procés i recuperat mitjançant filtres. 
Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca: 
- Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1):  >= 25% 
- Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  <= 0,10% 
- Contingut d'anhidrid sulfúric SO3 (EN 196-2):  <= 3,0% 
- Óxid de calci lliure (UNE_EN 451-1):  <= 1% 
 (S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 
sigui < 10 mm) 
- Pérdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196-2):  <= 5,0% 
Característiques físiques: 
- Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): <= 40% 
- Índex d'activitat (EN 196-1): 
     - A 28 dies:  > 75% 
     - A 90 dies:  > 85% 
Toleràncies: 
- Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122):  ± 150 kg/m3 
- Pèrdua al foc:  + 2,0% 
- Finor:  + 5,0% 
- Variació de la finor:  ± 5,0% 
- Contingut de clorurs:  + 0,01% 
- Contingut d'óxid de calci lliure:  +0,1% 
- Contingut SO3:  + 0,5% 
- Estabilitat:  + 1,0 mm 
- Índex d'activitat:  - 5,0% 
FUM DE SILICI: 
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Es un subproducte originat en la reunió de quars d'elevada puresa amb carbó en forns elèctrics 
d'arc per a la producció de silici i ferrosilici. 
Contingut d'òxid de silici (SiO2):  >= 85% 
Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  < 0,10% 
Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2):  < 5% 
Índex d'activitat (UNE_EN 196-1):  > 100% 
ESCÒRIA GRANULADA: 
L'escòria granulada pot ser un dels granulats utilitzats per a la confecció de formigons. 
Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE_EN 933-2). 
Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos. 
No ha de contenir sulfurs oxidables. 
Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes: 
- Terrossos d'argila: 1,00 
- Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 20 
kN/m3 (UNE 7-244): 0,50 
- Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 0,40 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment:  Nul·la 
Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb 
solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-136): 
- Amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
ESCÒRIA GRANULADA PER A FORMIGONS: 
Fins que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050):  <= 6% 
ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCÒRIA: 
Reactivitat (PG 3/75):  alfa > 20 
Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coeficient alfa de reactivitat: 
- 20 < alfa <= 40:  h < 15% 
- 40 < alfa <= 60:  h < 20% 
- alfa > 60:  h < 25% 
La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents: 

┌────────────────────────────────────────┐ 
│  Tamís UNE │ % Acumulatiu de granulats │ 
│            │       que hi passen       │ 
│────────────│───────────────────────────│ 
│      5     │         95 - 100          │ 
│    2,5     │         75 - 100          │ 
│    1,25    │          40 - 85          │ 
│    0,4     │          13 - 35          │ 
│    0,16    │           3 - 14          │ 
│    0,08    │           1 - 10          │ 
└────────────────────────────────────────┘ 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS: 
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació 
de les propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures. 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN CENDRES VOLANTS: 
Subministrament: A granel en camions sitja hermètics. 
Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella de 
70 cm d'amplària. 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ESCÒRIA GRANULADA: 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
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Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les 
diverses fraccions granulomètriques. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS: 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció 
en fàbrica emès per l’organisme d’inspecció 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ: 
A l’embalatge o bé a l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a 
mínim: 
- Designació (d’acord amb l’apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2) 
- El nom del lot i fàbrica de producció 
- Requisits per a l’emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja 
no estan garantides 
- Instruccions d’homogeneització abans del seu ús, en el seu cas 
- Instruccions d’us i precaucions relatives a la seguretat 
- Interval d’ús recomanat per el fabricant 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de 
la següent informació: 
     - Número d’identificació de l’organisme de certificació 
     - Nom o marca d’identificació del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
     - Referència a la norma EN 934-2 
     - Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 
     - Designació del producte 
     - Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en 
el seu cas 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER: 
A l’embalatge o bé a l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a 
mínim: 
- Designació (d’acord amb l’apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3) 
- El nom del lot i fàbrica de producció 
- Requisits per a l’emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja 
no estan garantides 
- Instruccions d’us i precaucions relatives a la seguretat 
- Interval d’ús recomanat per el fabricant 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de 
la següent informació: ZA.3 
     - Número d’identificació de l’organisme de certificació 
     - Nom o identificació i direcció registrada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
     - Número del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el seu 
cas 
     - Referència a la norma EN 934-3 
     - Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 
     - Designació del producte 
     - Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en 
el seu cas 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDICIONS: 
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El subministrador ha d'identificar el tipus d'addició i ha de garantir documentalment el 
compliment de les característiques especificades, segons s'utilitzin cendres volants o fum de 
silici, d'acord amb els art.29.2.1 i 29.2.2 de la norma EHE. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CENDRES VOLANTS: 
Als albarans hi han de constar les dades següents: 
- Nom del material 
- Nom, marca comercial o identificació del fabricant 
- Nom i localització del lloc de procedència 
- UNE_EN 450 1995 
- Marca de certificació, si en té 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADDITIU PER A FORMIGÓ: 
UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 
hormigones.  Definniciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
ADDITIU PER A MORTERS: 
UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros 
para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para 
morteros para albañilería, definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
ÚS PER A FORMIGONS: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
CENDRES VOLANTS: 
*UNE-EN 450:1995 Cenizas volantes como adición al hormigón. Definiciones, especificaciones y 
control de calidad. 
 
 
B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A14200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filferro d'acer 
- Filferro d'acer galvanitzat 
- Filferro d'acer plastificat 
- Filferro recuit 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de acomplir les especificacions de la norma UNE 36-722. 
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ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, 
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les 
taules I i II de la UNE 37-506. 
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2 
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment 
orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització. 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732. 
La concentricitat i la adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del 
article 6.5 UNE 36-732. 
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 
Resistència a la tracció: 
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades 
següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles 
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER: 
*UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
*UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de 
calidades. Caracterisicas generales. 
*UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de 
suministro. 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
*UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos 
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 
 
 
B0A3 - CLAUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B0A31000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Gafes de pala i punta 
- Claus d'impacte 
- Claus d'acer 
- Claus de coure 
- Claus d'acer galvanitzat 
- Tatxes d'acer 
Claus són tijes metàl.liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana. 
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, 
utilitzats per a unir els bastiments amb les parets. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 
17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de 
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
Toleràncies dels claus i tatxes: 
- Llargària:  ± 1 D 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta. 
CLAUS I TATXES: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 
 
 
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B2A000. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barres corrugades d'acer per a armadures pasives d'elements de formigó. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol 
altre matèria perjudicial. 
Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o 
transversals, amb les excepcions següents: 
- Malles electrosoldades 
- Armadures bàsiques electrosoldades 
En sostres unidireccionals armats o pretesats de formigó, s'ha de seguir les seves propies 
normes 
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les 
especificacions de la norma UNE 36-068 i UNE 36-065. 
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, 
relatives al tipus d'acer (geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant 
(segons informe tècnic de la UNE 36-811). 
Mides nominals: 

┌────────────────────────────────────────┐ 
│Diàmetre  │ Àrea de la secció │  Massa  │ 
│nominal e │  transversal  S   │         │ 
│  (mm)    │      (mm2)        │ (kg/m)  │ 
│──────────│───────────────────│─────────│ 
│    6     │       28,3        │  0,222  │ 
│    8     │       50,3        │  0,395  │ 
│   10     │       78,5        │  0,617  │ 
│   12     │       113         │  0,888  │ 
│   14     │       154         │  1,21   │ 
│   16     │       201         │  1,58   │ 
│   20     │       314         │  2,47   │ 
│   25     │       491         │  3,85   │ 
│   32     │       804         │  6,31   │ 
│   40     │      1260         │  9,86   │ 
└────────────────────────────────────────┘ 

Característiques mecàniques de les barres: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Designació│Classe acer│ Lím.elàstic │ Càrrega │Allargament │ Relació │ 
│          │           │ fy (N/mm2)  │unitaria │de rotura   │ fs/fy   │ 
│          │           │             │de rotura│(sobre base │         │ 
│          │           │             │fs(N/mm2)│de 5        │         │ 
│          │           │             │         │diàmetres   │         │ 
│──────────│───────────│─────────────│─────────│────────────│─────────│ 
│ B 400 S  │ Soldable  │  >= 400     │ >= 440  │  >= 14%    │ >= 1,05 │ 
│ B 500 S  │ Soldable  │  >= 500     │ >= 550  │  >= 12%    │ >= 1,05 │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Designació│Lím.elàstic│Resist.  │Relació   │Allarg.de  │Allarg.│Relació│ 
│          │ Re (MPa)  │a la     │Re-real/  │rotura     │total  │Rm/Re  │ 
│          │           │tracció  │Re-nominal│(s/base de │càrrega│       │ 
│          │           │Rm (MPa) │          │5 diàmetres│màxima │       │ 
│──────────│───────────│─────────│──────────│───────────│───────│───────│ 

  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Urbanització de la plaça Blanes, al Prat del Llobregat (Barcelona) 
 
 
 
 

46 
  

│ B 400 SD │  >= 400   │ >= 480  │  >= 1,20 │  >= 20%   │   9%  │>= 1,20│ 
│          │           │         │          │           │       │<= 1,35│ 
│ B 500 SD │  >= 500   │ >= 575  │  >= 1,25 │  >= 12%   │   8%  │>= 1,15│ 
│          │           │         │          │           │       │<= 1,35│ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Composició química: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Anàlisis  │  C   │Ceq (segons UNE 36-068)│   P   │   S   │   N   │ 
│UNE 36-068│ %màx.│        %màx.          │ %màx. │ %màx. │ %màx. │ 
│──────────│──────│───────────────────────│───────│───────│───────│ 
│Colada    │ 0,22 │        0,50           │ 0,050 │ 0,050 │ 0,012 │ 
│Producte  │ 0,24 │        0,52           │ 0,055 │ 0,055 │ 0,013 │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de doblegat-desdoblegat 
a 90°C (UNE 36-068 i UNE 36-065):  Nul·la 
Tensió d'adherència (UNE 36-068 i UNE 36-065): 
- Tensió mitjana d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de trencament d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
Toleràncies: 
- Secció barra: 
     - Per a D <= 25 mm: >= 95 % secció nominal 
     - Per a D > 25 mm: >= 96% secció nominal 
- Massa:  ± 4,5% massa nominal 
- Ovalitat: 

┌──────────────────────────────────┐ 
│Diàmetre nominal│Diferència màxima│ 
│    e (mm)      │      (mm)       │ 
│──────────────────────────────────│ 
│      6         │       1         │ 
│      8         │       1         │ 
│     10         │     1,50        │ 
│     12         │     1,50        │ 
│     14         │     1,50        │ 
│     16         │     2,00        │ 
│     20         │     2,00        │ 
│     25         │     2,00        │ 
│     32         │     2,50        │ 
│     40         │     2,50        │ 
└──────────────────────────────────┘ 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 
En el cas de productes certificats: 
- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 
- El certificat d’adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures passives) 
- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les 
característiques definides als arts. 31.2, 31.3 i 31.4 de la norma EHE 
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de 
producció corresponents a la partida servida. 
En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 
- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 
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- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 
- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 
- Certificat específic d'adherència (armadures passives) 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i 
l'eventual agresivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en 
obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions 
superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
UNE 36068:1994 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado 
UNE 36065:2000 EX Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de 
ductilidad para armaduras de hormigón armado. 
 
 
B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B34258. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Malla de barres corrugades o filferros corrugats, que es creuen perpendicularment, unides per 
mitjà de soldadura elèctrica als punts de contacte. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol 
altre matèria perjudicial. 
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, 
relatives al tipus d'acer (geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant 
(segons informe tècnic de la UNE 36-811). 
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 
Han de complir les especificacions de la UNE 36-092. 
Característiques dels nusos (UNE-EN ISO 15630-2): 
- Càrrega de trencament dels nusos: 0,3 x Sm x Re  (Sm = Àrea de la secció transversal nominal 
de l'element sotmès a tracció, barra de major diàmetre de les del nus) (Re = Límit elàstic 
garantit dels nusos) 
- N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats:  2% del total 
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- N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats a una barra: 20% del total 
Amplària del panell:  2,15 m 
Llargària del panell:  6 m 
Prolongació de les barres longitudinals més enllà de l'última barra transversal: 1/2 retícula 
Prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal: 25 mm 
Característiques mecàniques: 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Designació │ Assaig doblat- │                 Assaig de tracció       │ 
│ filferros  │   desdoblat    │─────────────────────────────────────────│ 
│            │     ß=90°      │  Límit │ Càrrega │ Allargament │Relació │ 
│            │     ß=20°      │ elàstic│unitària │ de ruptura  │ fs/fy  │ 
│            │  d(diàmetre    │   fy   │   fs    │ (sobre base │        │ 
│            │   mandril)     │ (N/mm2)│ (N/mm2) │   de 5 D)   │        │ 
│────────────│────────────────│────────│─────────│─────────────│────────│ 
│  B 500 T   │     8d         │   500  │   550   │     8       │ 1,03   │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de doblegat-desdoblegat 
a 90° (UNE 36-068): Nul·la 
Tensió mitjana d'adherència (EHE): 
- Barres de diàmetre < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
- Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm:  >= 7,84 i - 0,12 D N/mm2 
Tensió de trencament per adherència (EHE): 
- Barres de diàmetre < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
- Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm:  >= 12,74 i - 0,19 D N/mm2 
Toleràncies: 
- Secció barra: 
     - Per a D <= 25 mm:  >= 95% secció nominal 
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les 
especificacions de la norma UNE 36-068 i UNE 36-065. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Cada panell ha de portar una etiqueta amb la marca del fabricant i la designació de la malla. 
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 
En el cas de productes certificats: 
- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 
- El certificat d’adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures passives) 
- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les 
característiques definides als arts. 31.2, 31.3 i 31.4 de la norma EHE 
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de 
producció corresponents a la partida servida. 
En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 
- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 
- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 
- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 
- Certificat específic d'adherència (armadures passives) 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i 
l'eventual agresivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en 
obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions 
superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
UNE 36092:1996 Mallas de acero para armaduras de hormigón armado. 
UNE 36092:1996 Mallas de acero para armaduras de hormigón armado. 
 
 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D2 - TAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21030. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
- Gruix: 

┌────────────────────────────────────────┐ 
│  Classe  │    Gruix nominal (mm)       │ 
│          │─────────────────────────────│ 
│          │  < 50   │ 50 a 75 │  > 75   │ 
│          │─────────────────────────────│ 
│          │      Tolerància (mm)        │ 
│────────────────────────────────────────│ 
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│    T1    │   ±3    │   ±4    │  +6,-3  │ 
│    T2    │   ±2    │   ±3    │  +5,-2  │ 
│    T3    │   ±1,5  │   ±1,5  │  ±1,5   │ 
└────────────────────────────────────────┘ 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0D3 - LLATES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D31000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
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Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
- Gruix: 

┌────────────────────────────────────────┐ 
│  Classe  │    Gruix nominal (mm)       │ 
│          │─────────────────────────────│ 
│          │  < 50   │ 50 a 75 │  > 75   │ 
│          │─────────────────────────────│ 
│          │      Tolerància (mm)        │ 
│────────────────────────────────────────│ 
│    T1    │   ±3    │   ±4    │  +6,-3  │ 
│    T2    │   ±2    │   ±3    │  +5,-2  │ 
│    T3    │   ±1,5  │   ±1,5  │  ±1,5   │ 
└────────────────────────────────────────┘ 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0D6 - PUNTALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D61170,B0D625A0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Puntal rodó de fusta 
- Puntal metàl·lic telescòpic 
PUNTAL DE FUSTA: 
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
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Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2 mm 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
PUNTAL METÀL·LIC: 
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo 
clavar si cal. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                │         Llargària del puntal                │ 
│Alçària muntatge│─────────────────────────────────────────────│ 
│                │  3 m  │  3,5 m  │  4 m  │  4,5 m  │   5 m   │ 
│────────────────│───────│─────────│───────│─────────│─────────│ 
│        2 m     │ 1,8 T │  1,8 T  │ 2,5 T │    -    │    -    │ 
│      2,5 m     │ 1,4 T │  1,4 T  │ 2,0 T │    -    │    -    │ 
│        3 m     │   1 T │    1 T  │ 1,6 T │    -    │    -    │ 
│      3,5 m     │   -   │  0,9 T  │ 1,4 T │  1,43 T │  1,43 T │ 
│      4,0 m     │   -   │    -    │ 1,1 T │  1,2  T │  1,2  T │ 
│      4,5 m     │   -   │    -    │   -   │  0,87 T │  0,87 T │ 
│        5 m     │   -   │    -    │   -   │    -    │  0,69 T │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0D7 - TAULERS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D71130. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Taulers encofrats. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tauler de fusta 
- Tauler aglomerat de fusta 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
- Gruix:  ± 0,3 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
TAULERS DE FUSTA: 
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA: 
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i 
premsat en calent. 
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares. 
No ha de tenir defectes superficials. 
Pes específic:  >= 6,5 kN/m3 
Mòdul d'elasticitat: 
- Mínim:  2100 N/mm2 
- Mitjà:  2500 N/mm2 
Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10% 
Inflament en: 
- Gruix:  <= 3% 
- Llargària:  <= 0,3% 
- Absorció d'aigua:  <= 6% 
Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2 
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Resistència a l'arrencada de cargols: 
- A la cara:  >= 1,40 kN 
- Al cantell:  >= 1,15 kN 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0D8 - PLAFONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D81680. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a 
evitar deformacions. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells. 
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de 
connexió que calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos 
previstos. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni 
la seva posició. 
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable 
de pasta pels junts. 
Toleràncies: 
- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, 
de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DZP600,B0DZA000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels 
espais de treball a les bastides i els encofrats. 
S'han considerat els següents elements: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de 
cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les 
toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, 
les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament 
i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència 
suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desenmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 
FLEIX: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Amplària:  >= 10 mm 
Gruix:  >= 0,7 mm 
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 
DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes 
anàlegs. 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del 
formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements 
que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària. 
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte. 
El seu ús ha d'estar expressament autoritzat per la DF. 
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a 
sostres. 
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Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de 
suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats. 
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni 
la seva posició. 
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment 
estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 
Toleràncies: 
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària 
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 
BASTIDES: 
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la 
indeformabilitat. 
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació 
antioxidant. 
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, 
de manera que no s'alterin les seves condicions. 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
 
 
B0E - MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT 
B0E2 - BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0E245L1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinació d’ambdòs, 
utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no 
portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de 
no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la 
categoria I. 
En funció del volum i disposició de forats: 
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- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 
S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents: 
- Llis 
- Rugós 
- Amb relleu especial 
- Esmaltats 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius, addicions, 
pigments colorants o altres materials incorporats durant o desprès del procés de fabricació. 
Els extrems poden ser llisos o encadellats. 
No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes. 
No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar 
l'adherència del possible revestiment. 
El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa. 
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en 
els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col.locació. 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l’ordre 
de llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 50% 
- Alleugerit:  <= 60% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat: 
- Massís:  <= 12,5% 
- Calat, alleugerit, foradat:  <= 25% 
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el fabricant, amb 
indicació de la categoria 
- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16) 
- Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2) 
- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, 
amb indicació de la categoria I o II 
- Estabilitat dimensional front l’humitat (UNE-EN 772-14):  <= valor declarat per el fabricant 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc: 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials 
orgànics distribuïts de forma homogènia: 
     - Peces amb <= 1,0%:  A1 
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb presència d’humitat o en cares 
exposades a exteriors: 
- Absorció d’aigua (UNE-EN 772-11):  <= valor declarat per el fabricant 
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
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- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13) 
- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13):  ±10% 
- Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2) 
- Formació d’encaix:  <= 20% volum total 
- Blocs cara vista: 
     - Planor cares (UNE-EN 772-20):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels 
límits especificats a la UNE-EN 771-3 
     - Aspecte superficial (UNE-EN 771-3) 
Característiques complementàries: 
- Resistència a flexotracció (UNE-EN 772-6):  >= valor declarat per el fabricant 
- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
Per a peces de categoria I: 
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció 
en fàbrica emès per l’organisme d’inspecció 
Per a peces de categoria II: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació: 
     - Numero d’identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d’origen 
     - Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a la norma EN 771-3 
     - Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions, .. i us al que va destinat. 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-3 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra ni 
amb substàncies o ambients que perjudiquin física o químicament el material constitutiu de la 
peça. S'ha d'evitar que es trenquin o s'escantonin. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de 
hormigón (áridos densos y ligeros). 
UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: 
Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros) 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
 
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1 - MAONS CERÀMICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F1D2A1. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de 
arcilla cocida. 
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: 
Piezas de arcilla cocida. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
 
B0G - PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS 
B0G1 - PEDRES NATURALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0G1ZZ15,B0G1ZZ16. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llosa de pedra natural per a col·locar amb un revestiment (parets, terres, taulells, etc.). 
Les pedres considerades són: 
- Gres 
- Calcària 
- Granítica 
Els acabats superficials considerats són: 
- Serrada i sense polir 
- Abuixardada 
- Polida 
- Polida i abrillantada 
- Tosquejada 
- Flamejada 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de constitució homogènia, de gra uniforme i no ha de tenir esquerdes, pèls, buits o 
cavitats provinents de restes orgànics. 
No ha de tenir nòduls o ronyons que puguin dificultar-ne la talla. 
Ha de ser sana, estable enfront dels agents atmosfèrics i no gelable. 
La llosa ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
Les arestes han de ser rectes, fetes a escaire, sense cantells escantonats. Les cares han de 
ser planes. 
En colpejar la peça amb un martell ha de donar un so clar i els seus fragments han de tenir 
les arestes vives. 
Ha de tenir bones condicions d'adherència per als morters. 
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
Les dimensions de la peça es donaran amb mil.límetres i amb el següent ordre:  longitud (l), 
amplada ( b) i gruix (d). 
Els acabats superficials s’han d’extendre uniformement fins a les arestes de la peça. 
En acabats superficials on s’utilitzi algun material de farciment per a forats, 
discontinuïtats i esquerdes caldrà indicar el tipus de tractament i la naturalesa dels 
materials afegits. 
El subministrador aportarà la mostra de referència, d’acord amb UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057 
i/o UNE-EN 1469 i/o UNE-EN 1341. 
Pes específic (UNE_EN 1936): 
- Pedra de gres:  >= 24 kN/m3 
- Pedra calcària:  >= 20 kN/m3 
- Pedra granítica:  >= 25 kN/m3 
PEDRA DE GRES: 
Llosa de pedra natural de gres obtinguda de roques d'origen sedimentari, constituïda per sorra 
de quars i materials aglomerants diversos. 
No ha de tenir elements aglomerants de tipus argilós o calcinal. 
PEDRA CALCÀRIA: 
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Llosa de pedra natural calcària obtinguda de roca cristal·lina d'origen sedimentari 
constituïda bàsicament per carbonat càlcic. 
La seva composició no ha de ser excesivament bituminosa ni rica en argila. 
PEDRA GRANÍTICA: 
Llosa de pedra natural granítica obtinguda de roca cristal·lina d'origen eruptiu constituïda 
bàsicament per quars, feldespat i mica. 
No ha de tenir símptomes de descomposició en els seus feldespats característics. 
RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D’ACORD AMB LA NORNA UNE-EN 1341: 
L’amplària nominal ha de ser superior a 150 mm. 
Els requisits de les rajoles de pedra natural per a ús en paviments exteriors són els 
següents:  
Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN):  Ha de complir les normes UNE-EN 
12372 i UNE-EN 12372/AC 
Resistència a l’abrasió:  Ha de complir la norma UNE-EN 1341. 
Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 1341. 
Absorció d’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
Toleràncies: 
- Desviació permesa de la dimensió en planta respecte a les nominals: 
     - Classe 1 (marcat P1): 
          - Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 4 mm 
          - Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal > 700 mm:  ± 5 mm 
          - Rajoles de vores partides:  ± 10 mm 
     - Classe 2 (marcat P2): 
          - Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 2 mm 
          - Rajoles de vores tallades de dimensió nominal > 700 mm:  ± 3 mm 
          - Rajoles de vores partides:  ± 10 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals: 
     - Classe 1 (marcat D1): 
          - Llargària < 700 mm  : 6 mm 
          - Llargària => 700 mm  : 8 mm 
     - Classe 2 (marcat D2): 
          - Llargària < 700 mm  : 3 mm 
          - Llargària => 700 mm  : 6 mm 
- Desviació de la mesura del gruix respecte al gruix nominal: 
      - Classe 0 (marcat T0):  Cap requisit per a la mesura del gruix 
      - Classe 1 (marcat T1): 
          - Gruix =< 30 mm:  ± 3 mm 
          - 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 4 mm 
          - > 60 mm de gruix:  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat T2): 
          - Gruix =< 30 mm:  ± 10% 
          - 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 3 mm 
          - > 60 mm de gruix:  ± 4 mm 
- Desviació de la planor al llarg de les arestes (rajoles texturades): 
     - Vora recta més llarga > 0,5 m: 
          - Cara de textura fina:  ± 2 mm 
          - Cara de textura gruixuda:  ± 3 mm 
     - Vora recta més llarga > 1 m: 
          - Cara de textura fina:  ± 3 mm 
          - Cara de textura gruixuda:  ± 4 mm 
     - Vora recta més llarga > 1,5 m: 
          - Cara de textura fina:  ± 4 mm 
          - Cara de textura gruixuda:  ± 6 mm 
RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D’ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-EN 
12057  
Les plaquetes són les peces que tenen un gruix inferior a 12mm. 
Els requisits per a les rajoles de pedra naturals per a paviments i escales i per a plaquetes 
són els següents: 
- Resistència a la flexió:  Ha de complir la norma UNE-EN 12372 
- Resistència a l’adherència: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Absorció de l’aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Absorció a l’aigua per capil.laritat :  Ha de complir la norma UNE-EN 1925 
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- Densitat aparent o porositat oberta:  Ha de complir la norma UNE-EN 1936 
- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
- Resistència al xoc tèrmic:  Ha de complir la norma UNE-EN 14066 
- Permeabilitat al vapor d’aigua:  Ha de complir la norma UNE-EN 12524 
- Resistència a l’abrasió (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d’escales):  Ha de 
complir la norma UNE-EN 14157. 
- Resistència al lliscament:  Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Tactebilitat:  (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d’escales): Ha de complir 
la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
Toleràncies: 
Toleràncies per peces amb gruix >12mm 
- Gruix nominal E en mm: 
     - 12<E<=15: ±1,5 mm 
     - 15<E<=30: ±10% 
     - 30<E<=80: ±3 mm 
     - E>80 : ±5 mm 
     - En el cas de cares exfoliades / trencades de forma natural els valors anteriors no són 
vàlids i el fabricant declararà les toleràncies de gruix. 
- Planor :  <=2% de la longitud de la rajola i <=3mm 
      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies. 
- Longitud i amplària:  
+---------------------------------------------------------------+ 
¦  Longitud o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦ 
¦  Gruix d’arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦ 
¦  Gruix d’arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies per a peces amb gruix <=12mm  (plaquetes) 
- Llargada i amplària:  ±1mm 
- Gruix:  ±1,5mm 
- Planor: 0,15% 
- Esquadres: 0,15% 
PLAQUES PER A REVESTIMENTS MURALS DE PEDRA NATURAL D’ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN 1469.  
Els requisits per a la pedra natural per a revestiments murals és el següent: 
- Resistència a la flexió:  Ha de complir la norma UNE-EN 12372 
- Càrrega de trencament de l’ancoratge: Ha de complir norma UNE-EN 13364 
- Absorció de l’aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 1469 
- Absorció a l’aigua per capil.laritat :  Ha de complir la norma UNE-EN 1925 
- Densitat aparent o porositat oberta:  Ha de complir la norma UNE-EN 1936 
- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
- Resistència al xoc tèrmic:  Ha de complir la norma UNE-EN 14066 
- Permeabilitat al vapor d’aigua:  Ha de complir la norma UNE-EN 12524 
Toleràncies: 
- Gruix nominal E en mm  
     -12<E<=30     10% 
     -30<E<=80     ±3 mm 
     -E>80      ±5 mm 
     - En el cas de cares amb esquerdes o sots naturals, els valors anteriors no són 
aplicables i el fabricant declararà les toleràncies de gruix. 
- Planor :  <=2% de la longitud de la rajola i <=3mm 
      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies. 
- Longitud i amplària:  
+---------------------------------------------------------------+ 
¦  Longitud o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦ 
¦  Gruix d’arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦ 
¦  Gruix d’arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
- Localització d’ancoratges ( localització especifica, profunditat i diàmetre dels ancoratges 
del passador): 
     - Localització de l’eix mesurat al llarg de la longitud o amplària de la rajola:  ±2 mm 
     - Localització de l’eix mesurat al llarg del gruix:  ±1mm (mesurat des la cara exposada) 
     - Profunditat del forat:  +3 / -1mm 
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     - Diàmetre del forat +1 / -0,5mm 
     - Per a altres formes de fixació el fabricant declararà les toleràncies especifiques. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: Les peces han d’anar protegides durant el transport. Si es fan servir fleixos 
metàl.lics a l’embalatge, aleshores aquests han de ser resistents a la corrosió. 
Les superfícies polides s’han de protegir amb mitjans adequats 
RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D’ACORD AMB LA NORNA UNE-EN 1341: 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l’embalatge o bé a l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a 
mínim: 
- El nom petrogràfic de la pedra (d’acord amb la norma UNE-EN 12407) 
- El nom comercial de la pedra 
- El nom i direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referència a la norma UNE-EN 1341 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1341 i els valors 
declarats pel fabricant: 
     - Dimensions (excepte si la pedra es subministra en grandàries aleatories) 
     - Resistència al glaç/desglaç 
     - Resistència a la flexió 
     - Resistència a l’abrasió 
     - Resistència al lliscament 
     - Absorció d’aigua 
     - Tractament químic superficial 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de 
la següent informació: 
     - Nom o marca d’identificació i direcció declarada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
     - Referència a la norma EN 1341 
     - L’ús previst i la descripció de la llosa 
En les rajoles destinades a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les 
zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més: 
     - La resistència a flexió 
     - La resistència al lliscament (si procedeix) 
     - La resistència al derrapatge (si procedeix) 
     - La durabilitat 
     - Tractament superficial químic (si procedeix) 
Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents agressius i de 
manera que no es trenquin ni s'escantonin. 
RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D’ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-EN 
12057  
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant 
i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzats per laboratori notificat. 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l’embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar 
la següent informació com a mínim:   
-  Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 12058  i/o UNE-EN 12057) 
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en 
el mercat. 
- Dos últims dígits de l’any en el que el marcat es va fixar  
- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d’acord amb UNE-EN 
12440) i els usos finals 
- Característiques: 
      - Per a rajoles per a paviments i escales d’ús intern: 
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          - Reacció al foc 
          - Resistència a la flexió 
          - Resistència al lliscament 
          - Tactilitat 
         - Densitat aparent 
     - Per a rajoles per a paviments i escales d’ús extern: 
          - Resistència a la flexió 
          - Resistència al lliscament 
          - Tactilitat 
          - Resistència a les gelades 
          - Resistència al xoc tèrmic 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
PLAQUES PER A REVESTIMENTS MURALS DE PEDRA NATURAL D’ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN 1469.  
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant 
i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzats per laboratori notificat. 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l’embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar 
la següent informació com a mínim:   
-  Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 1469) 
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en 
el mercat. 
- Dos últims dígits de l’any en el que el marcat es va fixar  
- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d’acord amb UNE-EN 
12440) i els usos finals 
- Característiques: 
      - Plaques per a ús intern: 
          - Reacció al foc 
          - Resistència a la flexió 
          - Resistència a l’ancoratge 
          - Permeabilitat al vapor d’aigua 
         - Densitat aparent 
     - Plaques per a ús exterior: 
          - Reacció al foc 
          - Resistència a la flexió 
          - Resistència a l’ancoratge 
          - Resistència al glaç / desglaç 
          - Permeabilitat al vapor d’aigua 
          - Resistència al xoc tèrmic 
         - Densitat aparent 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo. 
UNE-EN 1341:2004 ERRATUM Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. 
Requisitos y métodos de ensayo. 
UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos. 
UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. 
Requisitos. 
UNE-EN 1469:2005 Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos. 
 
 
B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B44ZS04K. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o 
treballats a taller. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer 
S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o 
planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 
S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 
o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons 
UNE-EN 10025-2 
- Perfils d’acer laminat en calent, en planxa, d’acer amb resistència millorada a la corrosió 
atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons PNE-EN 10025-5 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Amb soldadura 
- Amb cargols 
S’han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d’acer amb 
resistència millorada a la corrosió atmosfèrica): 
- Una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix 
les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents: 
- Perfils d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 
- Perfils d’acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-
EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5 
Cada producte ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva 
designació abreujada 
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d’inspecció per colades) 
i, si és aplicable, la mostra 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- La marca de l’organisme de control extern (quan sigui aplicable) 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
La marca ha d’estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la 
secció transversal de tall. 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s’ha de fer amb una etiqueta 
adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix. 
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les 
següents normes: 
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 
- Perfil T:  UNE-EN 10055 
- Rodó:  UNE-EN 10060 
- Quadrat:  UNE-EN10059 
- Rectangular:  UNE-EN 10058 
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051 
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PERFILS FORADATS: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de 
les normes de condicions tècniques de subministrament següents: 
- Perfils foradats d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1 
Cada perfil foradat ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- La designació abreujada 
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 
- En el cas d’inspecció i assaigs específics, un número d’identificació, per exemple el número 
de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document 
corresponent (únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred) 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida 
al paquet. 
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes: 
- Perfils foradats d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2 
PERFILS CONFORMATS EN FRED: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les 
determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del producte de 
partida. 
Han d’anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que 
contingui la següent informació: 
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 
- Tipus i qualitat de l’acer 
- Referència que indiqui que els perfils s’han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es 
requereix, el marcatge CE 
- Nom o logotipus del fabricant 
- Codi de producció 
- Identificació del laboratori d’assaigs extern (quan sigui aplicable) 
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text 
clar 
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 10162. 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA: 
El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment 
de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del 
material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 
material d’aportació ha de ser equivalent a la del material base. 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Metàl.lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual) 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc d’espàrrecs 
Les soldadures s’han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats 
segons la UNE-EN 287-1. 
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són 
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir 
seques i lliures de condensacions. 
S’ha d’evitar la projecció d’espurnes erràtiques de l’arc. Si es produeix s’ha de sanejar la 
superfície d’acer. 
S’ha d’evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s’ha d’eliminar. 

  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Urbanització de la plaça Blanes, al Prat del Llobregat (Barcelona) 
 
 
 
 

66 
  

Els components a soldar han d’estar correctament col.locats i fixos en la seva posició 
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar 
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s’han d’introduir soldadures addicionals. 
L’armat dels components estructurals s’ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin 
dintre de les toleràncies establertes. 
Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals. S’han 
d’eliminar totes les soldadures de punteig que no s’incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un 
enduriment de la zona tèrmicament afectada s’ha de considerar la utilització del 
precalentament. Aquest s’ha d’estendre 75 mm en cada component del metall base. 
No s’ha d’accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Els defectes de soldadura no s’han de tapar amb soldadures posteriors. S’han d’eliminar de 
cada passada abans de fer la següent. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per 
mitjà d'una picola i d'un raspall. 
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts 
a l’apartat 10.3.4 del DB-SE A per a obres d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del 
PG3 per a obres d’enginyeria civil. 
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall 
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si 
s’eliminin les restes d’escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 
característiques del material no queden per sota dels valors especificats. 
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El 
doblat o conformat no s’ha de fer durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del 
producte. No s’admeten les martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts a l’article 640.12 del PG3 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 
S’utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d’acord amb la UNE-EN ISO 
898-1. 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals 
d’injecció s’han d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els 
requisits addicionals que els siguin d’aplicació. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i 
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin 
com a calibrats. 
Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l’espiga ha d’haver, com a 
mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col.locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota del cap 
del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar 
volanderes. Si s’utilitzen han d’anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el 
xamfrà ha d’estar situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar col.locades 
de la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l’element que gira 
Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre procediment 
sempre que proporcioni un acabat equivalent. 
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Es permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits 
establerts a l’apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d’edificació o els establerts a l’apartat 
640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que 
travessin dues o més peces. 
Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o 
punxonatge de dos forats i posterior oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s’han de soldar. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de 
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s’han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després 
del muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha de collar 
fins arribar al “collat a tocar” sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest 
procés s’ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari 
s’han de fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord amb el 
que s’ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s’han de 
fer cicles addicionals de collat. 
S’han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de 
collats fins al pretesat mínim, s’afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de control del parell torsor 
- Mètode del gir de femella 
- Mètode de l’indicador directe de tensió 
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall 
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si 
s’eliminin les restes d’escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 
característiques del material no queden per sota dels valors especificats. 
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El 
doblat o conformat no s’ha de fer durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del 
producte. No s’admeten les martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3 
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la 
peça. 
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 
Abans d’aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar preparades 
adequadament d’acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 
Prèviament al pintat s’ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel 
fabricant per al producte a aplicar. 
La pintura d’emprimació s’ha d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No 
s’utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps d’enduriment després de l’obertura 
del recipient. 
Si s’aplica més d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
Després de l’aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de l’acumulació d’aigua 
durant un cert temps. 
No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a 
menys de 150 mm de la zona a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament 
l’escòria. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha de 
tractar fins que no s’hagi inspeccionat la unió. 
PERFILS GALVANITZATS: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
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La galvanització s’ha de fer d’acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons 
correspongui. 
S’han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització. 
Si el component prefabricat té espais tancats s’han de disposar forats de ventilació o purga. 
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura 
anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe 
amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
No s’han d’utilitzar si s’ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant. 
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció 
en fàbrica emès per l’organisme d’inspecció 
El símbol normalitzat CE (d’acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col.locar sobre el 
producte acompanyat per: 
- El número d’identificació de l’organisme de certificació 
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 
- Les dues ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és 
procedent) 
- Referència a la norma EN 10025-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma: 
     - Designació del producte d’acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, 
segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1 
     - Designació del producte d’acord amb l’apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, 
d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: 
Condiciones técnicas generales de suministro. 
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: 
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no 
aleado de grano fino. Parte I: condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y 
de grano fino.Parte 1:Condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. 
Tolerancias dimensionales y de la sección transversal. 
OBRES D’EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A 
*UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas 
para edificación. 
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 
*Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a 
Hormigones y Acero. 
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B4R - MATERIALS PER A ESTRUCTURES D'ACERS ESPECIALS I METALLS 
B4R1 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES D'ACER INOXIDABLE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B4R12021. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfils laminats tipus "L 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química del 
perfil. 
Els perfils no han de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta 
utilització. 
Composició química de l'acer: 

┌─────────────────────────────────────────┐ 
│    │    AISI 304     │    AISI 316      │ 
│    │─────────────────│──────────────────│ 
│ C  │     <= 0,08%    │     <= 0,08%     │ 
│ Mn │     <= 2,00%    │     <= 2,00%     │ 
│ Si │     <= 1,00%    │     <= 1,00%     │ 
│ Cr │ 18,00% - 20,00% │ 16,00% - 18,00%  │ 
│ Ni │  8,00% - 10,50% │ 10,00% - 14,00%  │ 
│ Mo │        -        │  2,00% - 2,50%   │ 
└─────────────────────────────────────────┘ 

Resistència a la tracció:  >= 600 N/mm2 
Els perfils han de tenir la forma i dimensions indicades a la DT. 
Toleràncies: 
- Gruix:  >= 2,5% 
- Llargària:  0,1% 
- Alineació d'arestes:  0,2% 
- Torsió:  ± 1°/m 
- Angles:  ± 1° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions 
exigides i amb l'escairat previst. 
Emmagatzematge: Sense contacte directe amb el terra, classificats per tipus i dimensions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 36016-1:1989 Aceros inoxidables. Parte I: Condiciones técnicas de suministro de barras, 
alambrón y piezas forjadas 
UNE 36016-2:1989 Aceros inoxidables. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de productos 
planos para usos generales 
 
 
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B71 - LÀMINES BITUMINOSES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B71427S0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmines formades per material bituminòs amb o sense armadura, per a impermeabilització. 
S’han considerat els tipus de làmines següents: 
- AB: Làmina formada per una armadura impregnada de betum asfàltic fins a la saturació. 
- LO: Làmina d'oxiasfalt formada per una o vàries armadures, recobriment bituminós i acabat 
antiadherent, sense protecció, amb autoprotecció mineral o amb autoprotecció metàl·lica. 
- LOM: Làmina d'oxiasfalt modificat amb polímers elastomèrics formada per una o vàries 
armadures, recobertes amb màstics bituminosos modificats a base d'oxiasfalt modificat, 
material antiadherent de plàstic, de superfície no protegida o amb autoprotecció metàl·lica. 
- LBME: Làmina extruïda de betum modificat amb polímers formada a base d’un màstic de betum 
modificat amb polímers, acabat antiadherent de plàstic i que eventualment, pot portar un 
reforç de feltre de fibra de vidre a la cara interna. Fabricada per extrussió i calandratge. 
- LAM: Làmina de quitrà modificat amb polímers sense armadura, fabricada per extrussió i 
calandratge. 
- LBM (SBS): làmines de betum modificat amb elastòmers (cautxú termoplàstic estirè-butadiè-
estirè) formades por una o vàries armadures recobertes amb màstics bituminosos modificats, 
material antiadherent, sense protecció o amb autoprotecció (mineral o metàl·lica). 
- LBM (APP): làmines de betum modificat amb plastòmers (polímer polipropilè atàctic), formades 
por una o vàries armadures recobertes amb màstics bituminosos modificats, material 
antiadherent, sense protecció o amb autoprotecció (mineral o metàl·lica). 
- LBA: Làmines autoadhesives de betum modificat formades per una o dues armadures, recobriment 
bituminos i material antiadherent que en una de les seves cares, com a mínim, ha de ser 
extraïble, sense protecció o amb autoprotecció mineral o metàl·lica. 
S'han considerat els tipus d'armadures següents: 
- FO: Feltre cel·lulòsic 
- FM: Conjunt feltre-malla de fibra de vidre i poliester 
- FV: Feltre de fibra de vidre 
- FP: Feltre de poliester 
- PE: Film de poliolefina 
- TV: Teixit de fibra de vidre 
- PR: Film de poliester 
- TJ: Teixit de jute 
- MV: Malla amb feltre de fibra de vidre 
- TPP: Teixit de polipropilè 
- AL: Alumini 
- NA: Sense armadura 
S’han considerat els tipus d’armadures bituminoses següents: 
- AB- FV: Feltre inorgànic de fibra de vidre 
- AB-FO: Feltre orgànic de fibres vegetals i/o animals 
- AB-TV: Teixit inorgànic de fibra de vidre 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
L'armadura ha de donar resistència mecànica i/o estabilitat dimensional i servir de suport al 
material impermeabilitzant. 
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La làmina ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes (vores esqueixades o no 
rectilínies, trencaments, esquerdes, protuberàncies, clivelles, forats -excepte les 
perforacions característiques de la làmina perforada LO-40/P-, etc.). 
Les làmines metàl·liques d'autoprotecció han d'haver estat sotmeses a un procés de gofratge, 
amb la finalitat d'augmentar la resistència al lliscament del recobriment bituminós i de 
compensar les dilatacions que experimentin. 
Les làmines amb autoprotecció metàl·lica, han de tenir la superfície exterior totalment 
coberta amb una làmina protectora d'aquest material, adherit al recobriment bituminós. 
La làmina amb autoprotecció mineral, ha de tenir la superfície exterior coberta amb gra 
mineral uniformement repartit, encastat a la làmina i adherit al recobriment bituminós. 
En la làmina amb autoprotecció mineral, s'ha de deixar neta de grans minerals una banda 
perimetral de 8 cm, com a mínim, per a possibilitar el solapament. 
En la làmina amb tractament antiarrels, la cara exterior ha d'estar tractada amb un producte 
herbicida o repelent de les arrels. 
En l’armadura bituminosa (AB), i les làmines de base oxiasfalt (LO i LOM), el material 
presentat en rotlles no ha d'estar adherit, al desenrrotllar-lo a la temperatura de 35°C; ni 
s'ha de clivellar, al desenrrotllar-lo a 10°C. 
Incompatibilitats: 
- Làmines no protegides LBA, LBM, LO, LOM, LBME: No s'han de posar en contacte amb productes 
de base asfàltica o derivats. 
- Làmines autoprotegides LBA, LBM, LO, LOM i làmines LAM: no s'han de posar en contacte amb 
productes de base de quitrà o derivats. 
Amplària nominal (UNE EN 1848-1) : 
- Làmines AB, LBM, LBME, LO, LOM  >= 100 cm 
- Làmines LAM:  >= 99 cm 
Llargària nominal (UNE EN 1848-1): 
- Làmines LBM, LO, LOM, LAM:  >= 5 m 
- Làmines LBME, AB:  >= 10 m 
LÀMINES LBA, LO, LOM, LBME O LBM: 
Ha de tenir un acabat antiadherent a la cara no protegida, per a evitar l'adherència a 
l'enrotllar-se. 
ARMADURA BITUMINOSA AB: 
La làmina ha de ser per si mateixa, mecànicament resistent. 
Massa i resistència a tracció: 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Tipus armadura               │ FO-300 │ FO-400 │   FV   │   TV   │ 
│─────────────────────────────│────────│────────│────────│────────│ 
│Massa nominal (kg/10 m2)     │  6,3   │  8,4   │  8,0   │  0,75  │ 
│UNE EN 1849-1                │        │        │        │        │ 
│─────────────────────────────│────────│────────│────────│────────│ 
│Massa mínima (kg/10 m2)      │  5,7   │  7,6   │  7,6   │  0,68  │ 
│UNE EN 1849-1                │        │        │        │        │ 
│─────────────────────────────│────────│────────│────────│────────│ 
│Massa mínima armadura exenta │        │        │        │        │ 
│d'humitat i sene saturar     │  250   │  330   │   450  │  450   │ 
│(g/m2) UNE 104-281/6-8       │        │        │        │        │ 
│─────────────────────────────│────────│────────│────────│────────│ 
│Resistència     │direcció    │ >= 200 │ >= 280 │ >= 150 │ >= 500 │ 
│ a tracció      │longitudinal│        │        │        │        │ 
│   a 23 °C      │────────────│────────│────────│────────│────────│ 
│   (N/5 cm)     │direcció    │ >= 120 │ >= 150 │ >=  80 │ >= 500 │ 
│UNE-EN 12311-1  │transversal │        │        │        │        │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Plegabilitat a 5°C (UNE 104-281/6-4):  No s'ha d'esquerdar 
Massa màxima de la matèria mineral superficial (UNE 104-206)  
- FV:  >= 6,0 kg/10 m2 
Massa mínima del material de saturació amb relació a l'armadura (UNE 104-281/6-8): 
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- FO:  >= 110% 
Massa mínima de la matèria bituminosa (UNE 104-281/6-8): 
- FV:  >= 4,0 kg/10 m2 
- TV:  >= 0,2 kg/10 m2 
Pèrdua per escalfament a 105°C, 5 h (UNE 104-281/6-14): 
- Làmines FO:  <= 4% 
Toleràncies: 
- Amplària nominal (UNE EN 1848-1):  ± 1% 
- Llargària nominal (UNE EN 1848-1) :  - 1% 
LÀMINA BITUMINOSA D’OXIASFALT LO: 
Massa de la làmina (UNE-EN 1849-1): 

┌────────────────────────────────────────────┐ 
│Tipus   │acabat  │Massa nominal│Massa mínima│ 
│làmina  │antiadh.│  (kg/m2)    │  (kg/m2)   │ 
│────────│────────│─────────────│────────────│ 
│LO-20   │ sorra  │      2,4    │    2,2     │ 
│        │ plàstic│      2,0    │    1,8     │ 
│────────│────────│─────────────│────────────│ 
│LO-30   │ sorra  │      3,4    │    3,1     │ 
│        │ plàstic│      3,0    │    2,7     │ 
│────────│────────│─────────────│────────────│ 
│LO-40   │ sorra  │      4,4    │    4,0     │ 
│        │ plàstic│      4,0    │    3,6     │ 
│────────│────────│─────────────│────────────│ 
│LO-50   │ plàstic│      5,0    │    4,5     │ 
│────────│────────│─────────────│────────────│ 
│LO-40/G │ sorra  │      4,0    │    3,6     │ 
│        │ plàstic│      4,0    │    3,6     │ 
└────────────────────────────────────────────┘ 

Massa mínima de les capes de recobriment bituminos. UNE 104-281/6-8 (kg/m2): 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Tipus          │Tipus armadura                                   │ 
│làmina         │─────────────────────────────────────────────────│ 
│               │  FO  │  FV  │  FP  │  TJ  │  MV  │  PE  │  PR   │ 
│───────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│───────│ 
│LO-20   sorra  │ 0,91 │ 1,54 │  -   │  -   │  -   │  -   │  -    │ 
│        plàstic│ 1,07 │ 1,70 │  -   │  -   │  -   │  -   │  -    │ 
│───────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│───────│ 
│LO-30   sorra  │ 1,81 │ 2,43 │ 2,36 │ 1,84 │ 2,45 │ 2,39 │ 2,45  │ 
│        plàstic│ 1,97 │ 2,59 │ 2,52 │ 2,00 │ 2,61 │ 2,55 │ 2,61  │ 
│───────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│───────│ 
│LO-40   sorra  │ 2,48 │ 3,33 │ 3,26 │ 2,74 │ 3,34 │ 3,39 │ 3,35  │ 
│        plàstic│ 2,64 │ 3,49 │ 3,42 │ 2,90 │ 3,50 │ 3,45 │ 3,51  │ 
│───────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│───────│ 
│LO-50   plàstic│   -  │   -  │ 4,32 │ 3,80 │ 4,40 │ 4,34 │  -    │ 
│───────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│───────│ 
│LO-40/G sorra  │      │ 1,73 │ 1,66 │  -   │  -   │  -   │  -    │ 
│        plàstic│      │ 2,01 │ 1,93 │  -   │  -   │  -   │  -    │ 
│───────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│───────│ 
│LO-30/M plàstic│   -  │  -   │  -   │  -   │  -   │ 2,34 │ 2,39  │ 
│───────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│───────│ 
│LO-40/M plàstic│   -  │  -   │  -   │ 2,69 │  -   │ 3,25 │ 3,30  │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Massa màxima del material antiadherent (UNE 104-281/6-8): 
- Làmina no protegida: 
     - Sorra:  <= 0,60 kg/m2 
     - Plàstic:  <= 0,04 kg/m2 
- Làmina amb autoprotecció (només cara interna): 
     - Sorra:  <= 0,30 kg/m2 
     - Plàstic:  <= 0,02 kg/m2 
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Plegabilitat a 5°C (UNE 104-281/6-4):  No s'ha d'esquerdar 
Resistència a la calor. Assaig a 80°C durant 2 h en posició vertical (UNE 104-281/6-3): 
- Pèrdua de volàtils (UNE 104-281):  < 1,5% 
- Canvis en el flux del recobriment (UNE 104-281/6-3): 
     - Làmina LO-20, LO-30 i autoprotecció mineral (80°C) :  < 2 mm 
     - Làmina LO-40, LO-50 i autoprotecció metàl·lica (70°C) :  < 2 mm 
- Formació d'ampolles:  Nul·la 
En les làmines amb armadura tipus FO o FV, al final de l'assaig les provetes no han de tenir 
guerxaments ni deformacions. 
Absorció d'aigua en massa (UNE 104-281/6-11): 
- Làmines perforades amb autoprotecció mineral o no protegides amb material antiadherent de 
sorra: <= 5% 
- En la resta de làmines:  <= 1% 
Recobriment asfàltic (UNE 104-232/1) :  Tipus II-B 
LÀMINA PERFORADA LO-40/P: 
Les perforacions han d'estar distribuides uniformement a tota la superfície de la làmina. 
Diàmetre de les perforacions: <= 20 mm, >= 15 mm 
Superfície perforada:  <= 10%,   >= 2,4% 
LÀMINA D’OXIASFALT MODIFICAT LOM: 
Composició de les làmines (kg/m2): 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Tipus làmina   │ LOM-40│ FP-130│ PE-95│ PR-50│ TV-50 │ FV-100│ 
│─────────────────│───────│───────│──────│──────│───────│───────│ 
│   Massa nominal │       │       │      │      │       │       │ 
│ UNE_EN 1849-1   │       │  4,00 │  4,00│  4,00│  4,00 │  4,00 │ 
│─────────────────│───────│───────│──────│──────│───────│───────│ 
│   Massa mínima  │       │       │      │      │       │       │ 
│ UNE-EN 1849-1   │       │  3,80 │  3,80│  3,80│  3,80 │  3,80 │ 
│─────────────────│───────│───────│──────│──────│───────│───────│ 
│  Massa mínima   │       │       │      │      │       │       │ 
│capes recobriment│ LOM   │  3,62 │  3,65│  3,69│   -   │  3,65 │ 
│ bituminós       │───────│───────│──────│──────│───────│───────│ 
│UNE 104-281/6-8  │ LOM/M │  3,40 │  3,44│  3,49│  3,49 │   -   │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Massa màxima del material antiadherent (plàstic) (UNE 104-281/6-8) 
- Làmina no protegida :  <= 0,04 kg/m2 
- Làmina amb autoprotecció metàl·lica (només cara interna):  <= 0,02 kg/m2 
Plegabilitat a -5°C (UNE 104-281/6-4):  No s'ha d'esquerdar 
Resistència a la calor. Assaig a 70°C durant 2 h en posició vertical (UNE 104-281/6-3): 
- Pèrdua de volàtils (UNE 104-281):  < 1,5% 
- Canvis en el flux del recobriment :  < 1 mm 
- Formació d'ampolles:  Nul·la 
En les làmines amb armadura de fibra de vidre, al final de l'assaig les provetes no han de 
tenir guerxaments ni deformacions. 
Estabilitat dimensional, 2 h a 80°C (UNE 104-281/6-7): 
- Amb armadura de polietilè :  <= 2,5% 
- Amb la resta d'armadures :  <= 1% 
Absorció d'aigua en massa (UNE 104-281/6-11):  <= 1% 
Característiques del màstic bituminos modificat: 
- Tipus (UNE 104-232/2):  Tipus I-A 
- Punt de reblaniment, anella-bola (UNE 104-281/1-3):  >= 90°C 
- Penetració, 25ºC, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104-281/1-4):  >= 25 mm,  <= 70 mm 
- Índex de penetració (UNE 104-281/1-5):  >= + 5 
- Contingut de cendres (UNE 104-281/1-7):  <= 30% 
LÀMINES BITUMINOSES LBM, LO I LOM: 
Característiques de l'armadura i resistència a tracció de la làmina: 

  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Urbanització de la plaça Blanes, al Prat del Llobregat (Barcelona) 
 
 
 
 

74 
  

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Tipus│  Massa │ Massa armadura│Allargament al │   Resistència tracció     │ 
│     │ nominal│    exempta    │trencament a   │   de la làmina a 23°C     │ 
│     │armadura│   d'humitat   │   23°C        │     UNE-EN 12311-1        │ 
│     │(g/m2)  │i sense saturar│UNE-EN 12311-1 │           (N/5 cm)        │ 
│     │        │UNE 104-281/6-8│───────────────│───────────────────────────│ 
│     │        │     (g/m2)    │longit │transv │ longitudinal│transversal  │ 
│     │        │               │───────│───────│─────────────│─────────────│ 
│     │        │               │       │       │sense │autop │sense │autop │ 
│     │        │               │       │       │ prot.│mèt.  │ prot.│mèt.  │ 
│─────│────────│───────────────│───────│───────│──────│──────│─────────────│ 
│FO   │   300  │     250       │  -    │  -    │>= 300│   -  │>= 200│  -   │ 
│FO   │   400  │     330       │  -    │  -    │>= 400│   -  │>= 300│  -   │ 
│─────│────────│───────────────│───────│───────│──────│──────│──────│──────│ 
│FV   │    50  │      45       │  -    │  -    │>= 200│   -  │>= 120│   -  │ 
│FV   │    60  │      54       │  -    │  -    │>= 250│   -  │>= 175│   -  │ 
│FV   │   100  │      90       │  -    │  -    │>= 280│   -  │>= 240│   -  │ 
│─────│────────│───────────────│───────│───────│──────│──────│──────│──────│ 
│FP   │   130  │     120       │>= 30% │>= 30% │>= 500│>= 500│>= 300│LO-LOM│ 
│     │        │               │       │       │      │      │      │>= 400│ 
│     │        │               │       │       │      │      │      │LBM   │ 
│     │        │               │       │       │      │      │      │>= 300│ 
│─────│────────│───────────────│───────│───────│──────│──────│──────│──────│ 
│TJ   │   300  │     270       │  -    │  -    │>= 400│>= 600│>= 400│>= 600│ 
│─────│────────│───────────────│───────│───────│──────│──────│──────│──────│ 
│TV   │    50  │      45       │  -    │  -    │   -  │>= 600│   -  │>= 600│ 
│─────│────────│───────────────│───────│───────│──────│──────│──────│──────│ 
│MV   │   100  │      90       │  -    │  -    │>= 400│>= 300│>= 400│   -  │ 
│─────│────────│───────────────│───────│───────│──────│──────│──────│──────│ 
│FM   │   130  │     120       │  >=3% │  >=3% │>= 350│   -  │>= 350│   -  │ 
│FM   │   180  │     170       │  -    │  -    │   -  │>= 500│   -  │>= 500│ 
│─────│────────│───────────────│───────│───────│──────│──────│──────│──────│ 
│PE   │    95  │      85       │>=250% │>=250% │>= 100│>= 220│>= 100│>= 220│ 
│PE   │ 2 x 95 │      85       │>=250% │>=250% │>= 280│   -  │>= 250│   -  │ 
│─────│────────│───────────────│───────│───────│──────│──────│──────│──────│ 
│PR   │    50  │      45       │>= 50% │>= 50% │>= 200│>= 220│>= 200│>= 220│ 
│PR   │    70  │      63       │>= 50% │>= 50% │>= 200│>= 220│>= 200│>= 220│ 
│─────│────────│───────────────│───────│───────│──────│──────│──────│──────│ 
│NA   │   -    │           -   │  -    │  -    │  -   │>= 200│  -   │>= 200│ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Massa de la protecció metàl·lica (alumini) (UNE 104-281/6-8):  >= 0,20 kg/m2 
Gruix de la làmina metàl·lica (UNE 104-207):  >= 80/1000 mm 
Toleràncies: 
- Amplària (UNE EN 1848-1): 
     - Làmina amb armadura de feltre o teixit :  ± 1% 
     - Làmina amb armadura de film :  ± 1,5% 
LÀMINA AUTOADHESIVA DE BETUM MODIFICAT LBA: 
El material antiadherent pot ser un film de plàstic o paper siliconat i ha de complir les 
especificacions de la UNE 104206. 
Aspecte (UNE-EN 1850-1):  Ha de complir 
Característiques de l'armadura i resistència a tracció de la làmina: 

┌───────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Tipus│  Massa  │Allargament al │   Resistència tracció     │ 
│     │ nominal │trencament a   │   de la làmina a 23°C     │ 
│     │ làmina  │   23°C        │     UNE-EN 12311-1        │ 
│     │(kg/10m2)│UNE-EN 12311-1 │           (N/5 cm)        │ 
│     │         │───────────────│───────────────────────────│ 
│     │         │longit │transv │ longitudinal│transversal  │ 
│─────│─────────│───────│───────│─────────────│─────────────│ 
│FV   │         │  -    │  -    │    >= 200   │   >= 120    │ 
│─────│─────────│───────│───────│─────────────│─────────────│ 
│FP   │ <= 20   │>= 30% │>= 30% │    >= 300   │   >= 200    │ 
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│FP   │ >= 25   │>= 30% │>= 30% │    >= 500   │   >= 300    │ 
│─────│─────────│───────│───────│─────────────│─────────────│ 
│PE   │         │>=150% │>=150% │    >= 100   │   >= 100    │ 
│─────│─────────│───────│───────│─────────────│─────────────│ 
│TPP  │         │>= 20% │>= 20% │    >= 500   │   >= 500    │ 
│─────│─────────│───────│───────│─────────────│─────────────│ 
│AL   │         │  -    │  -    │    >= 180   │   >= 180    │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Massa de la protecció metàl.lica (alumini) (UNE 104281-6-8):  >= 0,120 kg/m2 
Gruix de la làmina metàl.lica (UNE 104207):  >= 50/1000 mm 
Massa de la protecció mineral (UNE 104-281/6-8):  >= 0.80 kg/m2 
Plegabilitat a - 15°C (UNE-EN 1109):  No s'ha d'esquerdar 
Resistencia a la calor i Adherencia: 
Ha de complir l’assaig de lliscament de les diferents capes (UNE 104481-2) i de resistencia a 
la separació entre capes (UNE-EN 12316-1) amb les especificacions definides en la UNE 104241. 
Característiques del màstic bituminos modificat: 
- Punt de reblaniment (anella-bola) (UNE 104281-1-3):  >= 90°C 
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  >= 50 mm; <= 125 mm 
- Pèrdua per escalfament, 5 h a 163°C (UNE 104-281/1-11) :  <= 1,0% 
Toleràncies: 
- Amplària (UNE EN 1848-1): 
     - Làmina amb armadura de feltre o teixit :  ± 1% 
     - Làmina amb armadura de film :  ± 1,5% 
- Massa de la làmina (UNE-EN 1849-1): 
      - Massa nominal 1,5 kg/m2:  - 0,1 kg/m2 
      - Massa nominal >1,5 kg/m2:   - 0,2 kg/m2 
- Rectitut (UNE EN 1848-1):  ± 20 mm/10 m 
LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM: 
Gruix i massa (UNE-EN 1849-1): 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                │ Gruix  │ Massa  │ Massa │  Massa màxima del      │ 
│Tipus de làmina │ (mm)   │nominal │mínima │material antiadherent   │ 
│                │        │(kg/m2) │(kg/m2)│UNE 104-281-6-8 (kg/m2) │ 
│─────────────── │────────│────────│───────│────────────────────────│ 
│LBM-24          │>= 2,0  │  2,40  │ 2,20  │sorra 0,60              │ 
│────────────────│────────│────────│───────│────────────────────────│ 
│LBM-30          │>= 2,4  │  3,00  │ 2,80  │plàstic 0,04            │ 
│LBM-30/M        │>= 2,5  │        │       │plàstic 0,02            │ 
│────────────────│────────│────────│───────│────────────────────────│ 
│LBM-40          │>= 3,2  │  4,00  │ 3,80  │plàstic 0,04            │ 
│LBM-40/G        │        │        │       │sorra 0,30 plàstic 0,02 │ 
│────────────────│────────│────────│───────│────────────────────────│ 
│LBM-48          │>= 4,0  │  4,80  │ 4,50  │plàstic 0,04            │ 
│LBM-48/M        │        │        │       │plàstic 0,02            │ 
│────────────────│────────│────────│───────│────────────────────────│ 
│LBM-50/G        │>= 4,0  │  5,00  │ 4,80  │plàstic 0,02            │ 
│────────────────│────────│────────│───────│────────────────────────│ 
│LBM-30/M        │>= 3,4  │  3,00  │ 2,80  │plàstic 0,04            │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Massa mínima de les capes de recobriment bituminós. UNE 104-281/6-8 (kg/m2): 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Tipus   │mat.   │ FP  │ FV  │ FV  │ MV  │ FM  │ FM  │ TV  │ PE  │ PR  │ NA  │ 
│làmina  │antiadh│ 130 │ 50  │ 100 │ 100 │ 130 │ 180 │ 50  │ 95  │ 70  │     │ 
│────────│───────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│ 
│LBM-24  │sorra  │ 1,46│ 1,54│  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │ 
│LBM-30  │plàstic│ 2,39│ 2,70│  -  │ 2,65│ 2,39│  -  │  -  │ 2,65│ 2,70│  -  │ 
│LBM-40  │plàstic│ 3,39│  -  │ 3,65│ 3,65│  -  │  -  │  -  │ 3,65│ 3,70│  -  │ 
│LBM-48  │plàstic│ 4,10│  -  │ 4,35│ 4,35│  -  │  -  │  -  │ 4,35│ 4,40│  -  │ 
│────────│───────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│ 
│LBM-40/G│sorra  │ 1,63│ 1,89│  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │ 
│        │plàstic│ 1,91│ 2,17│  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │ 
│────────│───────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│ 
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│LBM-50/G│plàstic│ 2,91│  -  │  -  │  -  │  -  │ 2,86│  -  │  -  │  -  │  -  │ 
│LBM-30/M│plàstic│  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │ 2,49│ 2,44│ 2,49│ 2,55│ 
│LBM-48/M│plàstic│  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │ 4,30│ 4,25│ 4,30│  -  │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Massa de la protecció mineral (UNE 104-281/6-8): 
- Pissarra granulada:  >= 0,80 kg/m2 
- Granulats colorejats:  >= 1,00 kg/m2 
Plegabilitat (UNE 104-281/6-4):  No s'ha d'esquerdar 
- Temperatura de l'assaig làmina LBM (SBS):  - 15°C 
- Temperatura de l'assaig làmina LBM (APP):  - 10°C 
Resistència a la calor. Assaig a 80°C durant 2 h en posició vertical (UNE 104-281/6-3): 
- Pèrdua de volàtils (UNE 104-281):  < 1,5% 
- Canvis en el flux del recobriment  
     - Làmines amb armadura de film de poliester (80°C) :  <= 2 mm 
     - En la resta de làmines (100°C) :  <= 2 mm 
En les làmines amb armadura de fibra de vidre, al final de l'assaig les provetes no han de 
tenir guerxaments ni deformacions. 
Estabilitat dimensional, 2 h a 80°C (UNE 104-281/6-7): 
- Làmines no protegides: 
     - Amb armadura de feltre i film de poliester :  <= 1% 
     - Amb armadura de polietilè :  <= 2,5% 
     - Amb la resta d'armadures :  <= 0,5% 
- Làmines autoprotegides :  <= 0,6% 
Característiques del màstic bituminos modificat: 
- Punt de reblaniment (anell i bola) (UNE 104-281/1-3):  >= 110°C 
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104-281/1-4) 
     - LBM (SBS):  >= 25 mm,  <= 65 mm 
     - LBM (APP):  >= 20 mm,  <= 80 mm 
- Pèrdua per escalfament, 5 h a 163°C (UNE 104-281/1-11) :  <= 1,0% 
- Deformació remanent per tracció: SBS (UNE 104-242/1):  <= 10% 
- Contingut de cendres (UNE 104-281/1-7) :  <= 30% 
- Plegabilitat (UNE 104-281/6-4) :  No s'ha d'esquerdar 
     - Temperatura de l'assaig làmina LBM (SBS):  - 20°C 
     - Temperatura de l'assaig làmina LBM (APP):  - 15°C 
Durabilitat (UNE 104-281/6-16): Les característiques del material després de l’assaig han de 
ser les especificades a la norma UNE 104-242-1 per les làmines LBM (SBS) i a la norma UNE 104-
242-2 per les làmines LBM (APP). 
Toleràncies: 
- Gruix (UNE EN 1849-1): 
     - Valor mig:  - 0,2 mm 
     - Valor individual 
          - Làmines no protegides :  ± 10% 
          - Làmines amb autoprotecció (mineral o metàl·lica) :  ± 15% 
LÀMINA EXTRUIDA DE BETUM MODIFICAT LBME: 
Composició de les làmines (kg/m2): 

┌──────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Tipus làmina     │      │LBME-20│LBME-15│LBME-20│ 
│                   │      │  NA   │   FV  │   FV  │ 
│───────────────────│──────│───────│───────│───────│ 
│   Gruix           │  mm  │       │       │       │ 
│  UNE EN 1849-1    │      │  2,00 │  1,50 │  2,00 │ 
│───────────────────│──────│───────│───────│───────│ 
│   Massa nominal   │ kg/m2│       │       │       │ 
│  UNE EN 1849-1    │      │  2,00 │  1,50 │  2,00 │ 
│───────────────────│──────│───────│───────│───────│ 
│   Massa mínima    │ kg/m2│       │       │       │ 
│  UNE EN 1849-1    │      │  1,80 │  1,30 │  1,80 │ 
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│───────────────────│──────│───────│───────│───────│ 
│Massa mínima arma- │      │       │       │       │ 
│dura desaturada i  │      │   -   │ 0,045%│ 0,045%│ 
│exenta d'humitat   │      │       │       │       │ 
│  UNE 104-281/6-8  │      │       │       │       │ 
└──────────────────────────────────────────────────┘ 

Massa màxima del material antiadherent (UNE 104-281/6-8): 
- Amb armadura:  <= 0,02 kg/m2 
- Sense armadura:  <= 0,04 kg/m2 
Plegabilitat a -20°C (UNE 104-281/6-4):  No s'ha d'esquerdar 
Resistència a la tracció a 23°C (UNE_EN 12311-1): 
- En direcció longitudinal:  >= 400 N/5 cm 
- En direcció transversal:  >= 400 N/5 cm 
Allargament fins al trencament a 23°C (UNE_EN 12311-1): 
- En direcció longitudinal:  >= 400% 
- En direcció transversal:  >= 400% 
Resistència a la calor. Assaig a 80°C durant 2 h en posició vertical (UNE 104-281/6-3): 
- Pèrdua de volàtils (UNE 104-281):  < 1,5% 
En les làmines amb armadura de fibra de vidre, al final de l'assaig les provetes no han de 
tenir guerxaments ni deformacions. 
Estabilitat dimensional, 6 h a 80°C (UNE 104-281/6-7): 
- Amb armadura :  <= 2% 
- Sense armadura :  <= 1% 
Absorció d'aigua en massa (UNE 104-281/6-11) :  <= 2% 
Característiques del màstic bituminos modificat: 
- Punt de reblaniment (anell i bola) (UNE 104-281/1-3):  >= 110°C 
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104-281/1-4):  >= 25 mm 
- Pèrdua per calentament 5 h a 163ºC (UNE 104-281/1-11):  <= 1,0 
- Contingut de cendres (UNE 104-281/1-7):  <= 5% 
Durabilitat (UNE 104-281/6-16): Les característiques del material desprès de l'assaig han de 
ser les especificades en la norma UNE 104-243. 
Toleràncies: 
- Amplària nominal (UNE EN 1848-1):  ± 1% 
- Gruix nominal (UNE EN 1849-1):  ± 0,2 mm 
LÀMINA QUITRÀ MODIFICAT LAM: 
Gruix i massa (UNE EN 1849-1): 

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Tipus  │ Gruix │Tolerància│ Massa mitjana │ Massa mínima  │ 
│làmina │ (mm)  │   (mm)   │    (kg/m2)    │  (kg/m2)      │ 
│───────│───────│──────────│───────────────│───────────────│ 
│LAM-2  │  2,2  │  ± 0,2   │      3,0      │   2,8         │ 
│LAM-3  │  3,3  │  ± 0,3   │      4,5      │   4,2         │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Plegabilitat a - 10°C (UNE 104-281/6-4):  No s'ha d'esquerdar 
Resistència a la tracció a 23°C, en proveta tipus 1 (UNE 53-510): 
- En direcció longitudinal:  >= 2,5 MPa (25 kgf/cm2) 
- En direcció transversal:  >= 1,5 MPa (15 kgf/cm2) 
Allargament fins al trencament (UNE 53-510): 
- En direcció longitudinal:  >= 60% 
- En direcció transversal:  >= 150% 
Resistència a la calor. Assaig a 80°C durant 2 h en posició vertical (UNE 104-281/6-3): 
- Pèrdua de volàtils (UNE 104-281):  < 1,5% 
- Canvis en el flux del recobriment :  < 1 mm 
- Formació d'ampolles:  Nul·la 
Estabilitat dimensional, 2 h a 80ºC (UNE 104-281/6-7): 
- Longitudinal:  <= 4% 
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- Transversal:  <= 2% 
Absorció d'aigua en massa (UNE 104-281/6-11) :  <= 2% 
Duresa Shore A, (UNE 53-130):  60° 
Punt de reblaniment anella-bola (UNE 104-281/1-3):  >= 140°C 
Durabilitat (UNE 104-281/6-16): Les característiques del material desprès de l’assaig han de 
ser les especificades en la norma UNE 104-244. 
Toleràncies: 
- Duresa Shore A (UNE 53-130):  ± 10° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetada en rotlles. Cada un ha de contenir una sola peça, o com a màxim 
dues. En cada partida no hi haurà més del 3% de rotlles, contenint dues peces i cap que en 
contingui més de dues. Els rotlles han d'anar protegits. 
Cada rotlle ha de portar una etiqueta en la qual hi ha de constar: 
- Nom i adreça del fabricant, de la marca comercial o del distribuïdor 
- Designació del producte segons normativa 
- Nom comercial de la làmina 
- Llargària i amplària nominals de la làmina en m 
- Nombre i tipus d'armadures, en el seu cas 
- Data de fabricació 
- Condicions d'emmagatzematge 
- En làmines LBA, LBM, LBME, LO i LOM: Massa nominal de la làmina per m2 
- En làmines LAM: Massa mitjana de la làmina per m2 
- En armadures bituminoses: Massa nominal de la làmina per 10 m2 
- En làmines LBME: Gruix nominal de la làmina en mm 
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal 
amb un màxim de quatre filades posades en el mateix sentit, a temperatura baixa i uniforme, 
protegits del sol, la pluja i la humitat en llocs coberts i ventilats. 
Temps màxim emmagatzematge: 
- Làmines autoadhesives:  6 mesos 
- Resta de làmines:  12 mesos 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 104238:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Láminas 
bituminosas de oxiasfalto. 
UNE 104239:1989 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Laminas 
de oxiasfalto modificado. 
UNE 104243:1990 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Laminas 
extruidas de betún modificado con polimeros. 
UNE 104244:1988 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Láminas 
de alquitrán modificado con polímeros. 
UNE 104237:1989 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. 
Características de las armaduras bituminosas. 
UNE 104242-2:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. 
Láminas de betún modificado con plastómeros. 
UNE 104242-1:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. 
Láminas de betún modificado con elastómeros. 
*UNE 104241:2002 EX Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. 
Làminas autoadhesivas de betún modificado 
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B7B - GEOTÈXTILS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7B151B0,B7B1ZP05. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmina formada per feltres de teixits sintètics. 
S'han considerat els materials següents: 
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament 
- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat 
mecànicament mitjançant punxonament 
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, 
termosoldat 
- Feltre teixit de fibres de polipropilè 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La funció principal del geotèxtil pot ser: 
- F: Filtració 
- S: Separació 
- R: Reforç 
- D: Drenatge 
- P: Protecció 
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions. 
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d’anar amb la de filtració o reforç. 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser 
rectes. 
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla. 
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor. 
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl. 
Els geotèxtils que no s’hagin sotmès a l’assaig de resistència a la intempèrie s’han de cobrir 
abans de 24 h des de la seva col.locació. 
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l’ús i venen regulats per 
la norma corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent: 
- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferroviàries i capes de 
rodadura asfàltica): F, R, F+S, F+R+S 
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S 
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, 
F+R, F+R+S 
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D 
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l’erosió: protecció costera i revestiment de talussos: 
F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 
- UNE-EN 13254: Construcció d’embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P 
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Massa per unitat de superfície (UNE EN 965) 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319) 
     - Durabilitat (UNE EN corresponent segons l’ús) 
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- Característiques complementàries: 
     - Deteriorament durant la instal.lació (ENV ISO 10722-1) 
     - Resistència a la intempèrie (EN 12224), excepte en túnels 
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319), en drenatge 
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 
     - Resistència a la tracció d’unions i costures (EN ISO 10321) 
     - Resistència al envelliment químic (ENV ISO 12960, ENV ISO 13438, ENV 12447) 
     - Resistència a la degradació microbiològica (EN 1225) 
     - Abrasió (UNE ISO 13427), en construccions ferroviàries 
     - Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2), en drenatge 
Funció: Filtració (F). 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
     - Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 
- Característiques complementàries: 
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 
     - Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2), excepte en drenatge 
Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S): 
- Característiques essencials: 
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
- Característiques complementàries: 
     - Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2) 
     - Fluència en tracció (EN ISO 13431), excepte en carreteres 
     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 
     - Fluència en tracció (EN ISO 13431), en carreteres 
Funció: Filtració i Separació (F+S): 
- Característiques essencials: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
     - Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 
Funció: Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S): 
- Característiques essencials: 
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
     - Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236), excepte en moviments de terres i 
fonaments 
     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058), excepte en moviments 
de terres i fonaments 
Funció: Drenatge (D): 
- Característiques essencials: 
     - Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (EN ISO 12958) 
- Característiques complementàries: 
     - Fluència en tracció (EN ISO 13431) 
Funció: Filtració i drenatge (F+D): 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
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     - Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (EN ISO 12958) 
     - Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 
Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D): 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 
     - Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (EN ISO 12958) 
     - Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 
Funció: Protecció (P): 
- Característiques essencials: 
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
     - Eficàcia de la protecció:  (EN 13719 i EN 14574) 
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 
     - Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2) 
Funció: Reforç i Protecció (R+P): 
- Característiques essencials: 
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
     - Eficàcia de la protecció:  (EN 13719 i EN 14574) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions. 
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal 
amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits 
del sol, la pluja i la humitat. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
Per als elements amb funció de filtració, reforç, drenatge o protecció: 
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció 
en fàbrica emès per l’organisme d’inspecció 
Per als elements amb funció de separació: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Massa nominal en kg 
- Dimensions 
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2) 
- Tipus de polímer principal 
- Classificació del producte segons ISO 10318 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació: 
     - Numero d’identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d’origen 
     - Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a les normes aplicables 
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     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en la construcción 
de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de rodadura 
asfáltica). 
UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en construcciones 
ferroviarias. 
UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos 
de tierras, cimentaciones y estructuras de contención. 
UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de 
drenaje. 
UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para 
el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes). 
UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la 
construcción de embalses y presas. 
UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la 
construcción de canales. 
UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la 
contrucción de túneles y estructuras subterráneas. 
UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los 
vertederos de residuos sólidos. 
UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de 
contenedores de residuos líquidos. 
 
 
B7Z - MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7Z2 - EMULSIONS BITUMINOSES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7Z22000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Producte obtingut per la dispersió de petites partícules de betum asfàltic en aigua o en una 
sol.lució aquosa, amb un agent emulsionant. 
S'han considerat els tipus següents: 
- EA: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic sense càrrega 
- EB: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic amb càrrega 
- EC: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter catiònic 
- ED: Emulsió preparada amb emulsions minerals coloidals (no iòniques) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
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Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum 
asfàltic emulsionat. 
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperi la seva 
consistència original mitjançant una agitació moderada. 
Característiques del residu sec: 
- Resistència a l'aigua (UNE 104281-3-13):  No s'han de formar bombolles ni reemulsificació 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EA: 
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104-281-3-3):  200 - 20 s 
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  35 - 70% 
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5% 
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 65% 
Assaig sobre el residu de destil.lació: 
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm 
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1% 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EB: 
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,2 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 60% 
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  40 - 60% 
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 50% 
Característiques del residu sec: 
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  Sense bombolles, deformació de les línies ni 
lliscament 
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  Sense clivelles 
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EC: 
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104-281-3-3):  200 - 20 s 
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 70% 
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5% 
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 60% 
Assaig sobre el residu de destil.lació: 
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm 
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1% 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED: 
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,10 g/cm3 
Contingut d'aigua (UNE 104281-3-2):  40 - 55% 
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  45 - 60% 
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 30% 
Característiques del residu sec: 
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  Sense bombolles, deformació de les línies ni 
lliscament 
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  Sense clivelles 
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envàs hermètic. 
Emmagatzematge: En envàs tancat hermèticament, protegit de la humitat, de les gelades i de la 
radiació solar directa. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. 
Emulsiones asfálticas. 
 
 
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8ZB - PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8ZB1000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments. 
S'han considerat les pintures següents: 
- Pintura reflectora 
- Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú 
PINTURA REFLECTORA: 
Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103. 
No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls. 
En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar 
completament homogeni, sense que apareguin pigments flotant en la superfície. 
Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per polvorització 
o d'altres mitjans mecànics (MELC 12.03). 
La pel·lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni 
desigualtats en el to del color ni en la brillantor. 
El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic. 
Temps d'assecatge (UNE 135-202):  < 30 min 
Sagnat (MELC 12.84):  >= 6 
Color (ASTM D 2616-67):  < 3 Munsell 
Reflectància (MELC 12.97):  >= 80 
Poder de cubrició (UNE 48-081):  >= 0,95 
Consistència (MELC 12.74):  80-100 U.K. 
Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 unitats 
Conservació dins l'envàs:  bo 
Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083):  <= 5 U.K. 
Estabilitat dilució (MELC 12.77):  >= 15% 
Aspecte:  bo 
Flexibilitat (MELC 12.93):  bona 
Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91):  bona 
Envelliment artificial:  bo 
Toleràncies: 
- Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 
- Pes específic (MELC 12.72):  ± 3 
- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103):  < 3 Munsell per a grisos 
- Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67):  < 2 Munsell per a grisos 
- Consistència (UNE 48-076):  ± 10 U.K. 
- Contingut en lligant (UNE 48-238):  ± 2% 
- Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178):  ± 1% 
- Densitat relativa (UNE 48-098):  ± 2% 
- Poder de cubrició (UNE 48-081):  <= 0,01 
PINTURA NO REFLECTORA: 
Tipus d'oli:  soja 
Tipus de lligant:  soja/clorcautxú 
Pes específic:  15 kN/m3 
Viscositat Stomer a 25°C:  83 unitats krebs 
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Temps d'assecatge: 
- Sense pols:  30 min 
- Sec:  2 h 
- Dur:  5 dies 
- Repintat:  >= 8 h 
Dissolvents utilitzables:  universal/toluol 
Rendiment:  2,5 m2/kg 
Toleràncies: 
- Pes específic:  ± 1 kN/m3 
- Viscositat Stomer a 25°C:  ± 1 unitat krebs 
- Rendiment:  ± 0,5 m2/kg 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no 
exposats al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE 135200-2:1997 EX Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Parte 
2: Materiales. Ensayos de laboratorio. 
 
 
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B96 - MATERIALS PER A VORADES 
B961 - PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B96116G0,B961ZZ20,B961ZZ21,B961ZZ23. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça massisa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les superficies 
exteriors a les que delimita. 
S'han considerat les vorades dels materials següents: 
- Pedra granítica 
- Pedra de marès 
S’han considerat les formes següents: 
- Recte 
- Corba 
- Peces especials per a guals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el 
martell. 
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques. 
Les cares vistes han de ser planes i buixardades. 
Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la 
meitat superior; la inferior ha d'anar desbastada. 
Llargària de les peces de les vorades rectes:  > 300 mm 
Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran):  > 500 mm 
Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
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Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN):  Ha de complir les normes UNE-EN 
12372 i UNE-EN 12372/AC 
Absorció d’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1343 i s’han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals: 
- Amplària: 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 2 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 5 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 3 mm 
- Alçària Classe 1 (marcat H1): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 30 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 
- Alçària Classe 2 (marcat H2): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 20 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 20 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 
- Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les nominals: 
- Classe 1 (marcat D1): 
     - Tallat:  ± 5 mm 
     - Tall en brut:  ± 15 mm 
     - Texturat:  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat D2): 
     - Tallat:  ± 2 mm 
     - Tall en brut:  ± 15 mm 
     - Texturat:  ± 5 mm 
- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes: 
- Tall en brut: 
     - Vora recta paral.lela al pla de la cara superior:  ± 6 mm 
     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 6 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin 
rectangulars:  ± 10 mm 
     - Deformació de la cara superior:  ± 10 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 
- Texturat: 
     - Vora recta paral.lela al pla de la cara superior:  ± 3 mm 
     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 3 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin 
rectangulars:  ± 7 mm 
     - Deformació de la cara superior:  ± 5 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 
- Radi de corvatura (només per a vorades corbes):  La desviació del radi de corvatura d’una 
vorada amb tall en brut o texturat, respecte de la cara mecanitzada ha d’estar en l’interval 
del 2% del valor declarat 
- Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials han de 
ser: 
- Tall en brut:  + 10 mm, -15 mm 
- Textura gruixuda:  + 5 mm, - 10 mm 
- Textura fina:  + 3 mm, - 3 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
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Sobre l’embalatge, o be sobre l’albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació com 
a mínim: 
- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12407) 
- El nom comercial de la pedra 
- El nom i la direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referencia a la norma UNE-EN 1343 
- Els valors declarats o les classes de marcat 
- Qualsevol altre informació d’interés, com ara tractaments superficials químics, etc. 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo. 
UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. 
Requisitos y métodos de ensayo. 
 
 
B962 - PECES CORBES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B962ZZ24. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça massisa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les superficies 
exteriors a les que delimita. 
S'han considerat les vorades dels materials següents: 
- Pedra granítica 
- Pedra de marès 
S’han considerat les formes següents: 
- Recte 
- Corba 
- Peces especials per a guals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el 
martell. 
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques. 
Les cares vistes han de ser planes i buixardades. 
Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la 
meitat superior; la inferior ha d'anar desbastada. 
Llargària de les peces de les vorades rectes:  > 300 mm 
Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran):  > 500 mm 
Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN):  Ha de complir les normes UNE-EN 
12372 i UNE-EN 12372/AC 
Absorció d’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
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Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1343 i s’han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals: 
- Amplària: 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 2 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 5 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 3 mm 
- Alçària Classe 1 (marcat H1): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 30 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 
- Alçària Classe 2 (marcat H2): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 20 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 20 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 
- Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les nominals: 
- Classe 1 (marcat D1): 
     - Tallat:  ± 5 mm 
     - Tall en brut:  ± 15 mm 
     - Texturat:  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat D2): 
     - Tallat:  ± 2 mm 
     - Tall en brut:  ± 15 mm 
     - Texturat:  ± 5 mm 
- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes: 
- Tall en brut: 
     - Vora recta paral.lela al pla de la cara superior:  ± 6 mm 
     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 6 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin 
rectangulars:  ± 10 mm 
     - Deformació de la cara superior:  ± 10 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 
- Texturat: 
     - Vora recta paral.lela al pla de la cara superior:  ± 3 mm 
     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 3 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin 
rectangulars:  ± 7 mm 
     - Deformació de la cara superior:  ± 5 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 
- Radi de corvatura (només per a vorades corbes):  La desviació del radi de corvatura d’una 
vorada amb tall en brut o texturat, respecte de la cara mecanitzada ha d’estar en l’interval 
del 2% del valor declarat 
- Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials han de 
ser: 
- Tall en brut:  + 10 mm, -15 mm 
- Textura gruixuda:  + 5 mm, - 10 mm 
- Textura fina:  + 3 mm, - 3 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Sobre l’embalatge, o be sobre l’albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació com 
a mínim: 
- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12407) 
- El nom comercial de la pedra 
- El nom i la direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referencia a la norma UNE-EN 1343 
- Els valors declarats o les classes de marcat 
- Qualsevol altre informació d’interés, com ara tractaments superficials químics, etc. 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
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El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo. 
UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. 
Requisitos y métodos de ensayo. 
 
 
B96A - VORADES DE PLANXA D'ACER 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Planxa d’acer treballat a taller, per a fer vorades. 
S'han considerat els materials següents: 
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN" 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer. 
Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la DT. 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
Les peces han de tenir marcada la seva identificació d'acord amb els plànols de taller, així 
com les senyals necessaris per a determinar la seva posició a l'obra. 
Toleràncies: 
- Llargària de les peces: 
     - Fins a 1000 mm:  ± 2 mm 
     - De 1001 a 3000 mm:  ± 3 mm 
     - De 3001 a 6000 mm:  ± 4 mm 
     - De 6001 a 10000 mm:  ± 5 mm 
     - De 10001 a 15000 mm:  ± 6 mm 
     - De 15001 a 25000 mm:  ± 8 mm 
     - A partir de 25001 mm:  ± 10 mm 
PERFILS GALVANITZATS: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció del galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5 % 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la 
intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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*UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: 
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 
*UNE-EN 10155:1994 Aceros para construcción metálica con resistencia mejorada a la corrosión 
atmosférica. Condiciones técnicas de suministro. 
 
 
B98 - GUALS DE PECES ESPECIALS 
B981 - PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL PER A GUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B981U025,B981U015. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça massisa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les superficies 
exteriors a les que delimita. 
S'han considerat les vorades dels materials següents: 
- Pedra granítica 
- Pedra de marès 
S’han considerat les formes següents: 
- Recte 
- Corba 
- Peces especials per a guals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el 
martell. 
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques. 
Les cares vistes han de ser planes i buixardades. 
Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la 
meitat superior; la inferior ha d'anar desbastada. 
Llargària de les peces de les vorades rectes:  > 300 mm 
Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran):  > 500 mm 
Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN):  Ha de complir les normes UNE-EN 
12372 i UNE-EN 12372/AC 
Absorció d’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1343 i s’han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals: 
- Amplària: 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 2 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 5 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 3 mm 
- Alçària Classe 1 (marcat H1): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 30 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 
- Alçària Classe 2 (marcat H2): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 20 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 20 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 
- Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les nominals: 
- Classe 1 (marcat D1): 
     - Tallat:  ± 5 mm 
     - Tall en brut:  ± 15 mm 
     - Texturat:  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat D2): 
     - Tallat:  ± 2 mm 
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     - Tall en brut:  ± 15 mm 
     - Texturat:  ± 5 mm 
- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes: 
- Tall en brut: 
     - Vora recta paral.lela al pla de la cara superior:  ± 6 mm 
     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 6 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin 
rectangulars:  ± 10 mm 
     - Deformació de la cara superior:  ± 10 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 
- Texturat: 
     - Vora recta paral.lela al pla de la cara superior:  ± 3 mm 
     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 3 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin 
rectangulars:  ± 7 mm 
     - Deformació de la cara superior:  ± 5 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 
- Radi de corvatura (només per a vorades corbes):  La desviació del radi de corvatura d’una 
vorada amb tall en brut o texturat, respecte de la cara mecanitzada ha d’estar en l’interval 
del 2% del valor declarat 
- Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials han de 
ser: 
- Tall en brut:  + 10 mm, -15 mm 
- Textura gruixuda:  + 5 mm, - 10 mm 
- Textura fina:  + 3 mm, - 3 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Sobre l’embalatge, o be sobre l’albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació com 
a mínim: 
- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12407) 
- El nom comercial de la pedra 
- El nom i la direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referencia a la norma UNE-EN 1343 
- Els valors declarats o les classes de marcat 
- Qualsevol altre informació d’interés, com ara tractaments superficials químics, etc. 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo. 
UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. 
Requisitos y métodos de ensayo. 
 
 
B99 - MATERIALS PER A ESCOSSELLS 
B991 - PECES DE MORTER DE CIMENT PER A ESCOSSELLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B991W020,B991W010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces prefabricades de morter de ciment per a la formació d'escossells. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No han de tenir escantonaments, esquerdes ni altres defectes visibles. 
Han de tenir un color i una textura uniformes. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x alçària x gruix. 
Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2 
Absorció d'aigua, en pes:  <= 10% 
Toleràncies: 
- Llargària:  ± 10 mm 
- Alçària:  ± 5 mm 
- Gruix:  ± 5 mm 
- Fletxes:  ± 3 mm 
Toleràncies dimensionals respecte a la mitjana aritmètica de la remesa: 
- Llargària:  ± 5 mm 
- Alçària:  ± 2 mm 
- Gruix:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En palets. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre una superfície plana i rígida, protegides 
d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B99Z - MATERIALS AUXILIARS PER A ESCOSSELLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B99ZZ050,B99ZZ060,B99ZZZ30,B99ZZ085,B99ZZZ24,B99ZZZ31. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Bastiment o tapa metàl·lics per a col·locar com a protecció d'escossell. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment de perfil L d'acer galvanitzat per a tapa d'escosell 
- Tapa d'escossell de dues peces d'engraellat d'acer galvanitzat 
- Tapa d'escossell de dues peces de planxa desplegada d'acer galvanitzat 
- Tapa d'escosell de quatre peces de ferro colat, mecanitzades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Toleràncies: 
- Dimensions (sempre que l'encaix entre el bastiment i la tapa sigui correcte):  ± 2 mm 
- Balcaments del bastiment o la tapa:  ± 3 mm 
BASTIMENT: 
El bastiment ha de ser pla, ben escairat i ha de portar dues potes d'ancoratge a cada costat. 
Dimensions exteriors del bastiment:  Dimensions nominals + 6 mm 
Protecció de galvanització:  >= 225 g/m2 
TAPA D'ESCOSSELL DE DUES PECES D'ENGRAELLAT D'ACER GALVANITZAT: 
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Cada peça ha d'estar formada per un entramat de platines i un bastiment perimetral amb un 
acabat tipus engraellat. 
El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles. 
Tipus d'acer:  S235JR 
Dimensions de la quadrícula formada amb les platines:  30 x 30 mm 
Diàmetre del cercle per a l'arbre:  >= 30 cm 
Platines del bastiment:  25 x 2 mm 
Platines de l'engraellat:  12 x 2 mm 
Platines portants de la quadrícula:  25 x 2 mm 
Càrrega mínima estàtica admissible:  >= 5 kN/m2 
Protecció de galvanització:  >= 225 g/m2 
TAPA D'ESCOSSELL DE DUES PECES DE PLANXA DESPLEGADA D'ACER GALVANITZAT: 
Cada peça ha de estar formada per un entramat de planxa desplegada, un marc perimetral i 
platina de reforç. 
El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles. 
Tipus d'acer:  S235JR 
Diàmetre del cercle per a l'arbre:  >= 30 cm 
Planxa d'acer desplegat:  60 x 25 x 6 x 3 mm 
Càrrega mínima estàtica admissible:  >= 5 kN/m2 
Protecció de galvanització:  >= 225 g/m2 
TAPA D'ESCOSSELL DE QUATRE PECES DE FERRO COLAT: 
Les peces han de ser de fosa mecanitzada, fixades entre elles amb cargols. 
Cada peça ha de tenir un gruix constant i ha de portar dos elements connectors a cada junt. 
El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles. 
Gruix:  >= 3 cm 
Diàmetre del cercle per a l'arbre:  >= 30 cm 
Resistència a la tracció:  >= 160 N/mm2 
Resistència a la compressió:  >= 550 N/mm2 
Resistència a la flexió:  >= 340 N/mm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B9B - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES DE PEDRA NATURAL 
B9B1 - LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9B1ZZ17,B9B11200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llambordins de pedra natural per a ús com a paviment exterior, de dimensions nominals entre 50 
i 300 mm, i un gruix nominal de 50 mm com a mínim. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments, fissures, buits, zones 
meteoritzades o d'altres defectes. 
La cara superior ha de ser plana, llisa i uniforme. Les cares del junt han d'anar treballades 
i la inferior desbastada. 
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Les dimensions nominals corresponen a la cara superior. 
Dimensions de la cara inferior:  5/6 de la cara superior 
Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
Resistència a la compressió:  Ha de complir la norma UNE-EN 1926 
Resistència a l’abrasió:  Ha de complir la norma UNE-EN 1342; Annex B 
Resistència al lliscament:  Ha de complir la norma UNE-EN 1342; Annex C 
Absorció d’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
Pes específic aparent (UNE_EN 1936):  >= 25 kN/m3 
Els llambordins de pedra natural per a ús com a paviment exterior han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1342. 
Toleràncies: 
- Desviació de la dimensió en planta respecte a les nominals: 
- Entre dues cares amb tall en brut:  ± 15 mm 
- Entre una cara texturada i una cara amb tall en brut:  ± 10 mm 
- Entre dues cares texturades:  ± 5 mm 
- Desviació del gruix respecte al gruix nominal: 
- Classe 1 (marcat T1): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 
     - Entre una cara texturada i una cara amb tall en brut:  ± 30 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 30 mm 
- Classe 2 (marcat T2): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 15 mm 
     - Entre una cara texturada i una cara amb tall en brut:  ± 10 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
A l’embalatge, o bé a l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a 
mínim: 
- Nom petrogràfic de la pedra (segons la norma UNE-EN 12047) 
- Nom comercial de la pedra 
- El nom i l’adreça del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referència a la norma UNE-EN 1342 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1342 i els valors 
declarats pel fabricant: 
     - Dimensions nominals 
     - Resistència al glaç/desglaç 
     - Resistència a compressió 
     - Resistència al lliscament 
- Qualsevol altre informació d’interès, com ara tractaments químics superficials 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de 
la següent informació: 
     - El nom o marca d’identificació del fabricant/subministrador 
     - Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
     - L’ús o usos previstos i la descripció de la pedra 
En aquells productes destinats a àrees exteriors de vianants i vehicles, incloses les zones 
delimitades per transports públics, a més ha de constar: 
     - Càrrega de trencament 
     - Resistència al lliscament (si procedeix) 
     - Durabilitat 
     - Tractament superficial químic (si procedeix) 
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El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1342:2003 Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo. 
UNE-EN 1342:2003 ERRATUM Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. 
Requisitos y métodos de ensayo. 
 
 
B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 
B9E1 - PANOTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9E13100,B9E1S000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació. 
S'han considerat les peces següents: 
- Panot gris per a voreres 
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral.leles. 
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol 
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en 
la seva estructura principal i en la seva capa superficial. 
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de la amplària respecte de la amplària nominal: 
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     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d’una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 
mm): 
     - Classe 1 (marcat J): 
          - Llargària <= 850 mm: 5 mm 
          - Llargària > 850 mm: 8 mm 
     - Classe 2 (marcat K): 
          - Llargària <= 850 mm: 3 mm 
          - Llargària > 850 mm: 6 mm 
     - Classe 3 (marcat L): 
          - Llargària <= 850 mm: 2 mm 
          - Llargària > 850 mm: 4 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió 
màxima superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
      - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  4 mm 
          - Concavitat màxima:  2,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l’ús en el cas de que es lliure amb 
anterioritat a la mencionada data 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors 
declarats pel fabricant: 
     - Dimensions nominals 
     - Resistència climàtica 
     - Resistència a flexió 
     - Resistència al desgast per abrasió 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Càrrega de trencament 
     - Comportament davant el foc 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 
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- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent 
informació: 
     - Nom o marca identificativa del fabricant 
     - Direcció registrada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
     - Referència a la norma EN 1339 
     - El tipus de producte i l’ús o usos previstos 
     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 
Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses 
les zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més: 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al patinat/lliscament 
     - Durabilitat 
Per als productes destinats a paviments d’ús interior: 
     - Reacció al foc 
     - Resistència a la ruptura 
     - Resistència al patinat/lliscament 
     - Durabilitat 
     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
Els productes destinats a ús en cobertes: 
     - Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
B9H1 - MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats i pols mineral, prèviament escalfats, que es 
posa a l'obra a temperatura superior a l'ambient. 
S'han considerat totes les mescles contemplades a l'article 542 del PG 3/75 MOD 7. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o d'altres 
matèries estranyes. 
GRANULAT GROS: 
Ha de quedar retingut pel tamis 2 mm de la UNE-EN 933-2. 
Els àrids seran de procedència natural o artificial. 
El contingut d’impureses ha de ser inferior al 0,5% en massa. 
GRANULAT FI: 
Ha de passar pel tamís 2 mm i quedar retingut pel tamís 0,063 mm UNE-EN 933-2. 
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El granulat fi pot procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural, o en part 
de sorrers naturals. 
El material que es trituri per a l'obtenció del granulat fi ha de complir les condicions 
exigides per al granulat gros. 
POLS MINERAL O FILLER: 
Ha de passar pel tamís 0,063 mm UNE-EN 933-2. 
Pot procedir dels granulats, separant-lo per mitjà dels ciclons de la central de fabricació, o 
aportar-se a la mescla per separat. 
Si la totalitat del pols mineral és d'aportació, el pols mineral adherit als granulats després 
de passar pels ciclons ha de ser <= 2% de la massa de la mescla. 
Densitat aparent del pols mineral (NLT-176) (D): 0,5 <= D <= 0,8 g/cm3 
LLIGANT HIDROCARBONAT: 
Ha de ser sòlid o viscós i ha d'estar preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per 
destilació, oxigenació o "cracking 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua, de manera 
que no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús. 
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes 
temperatures. 
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o 
humides. 
MESCLA BITUMINOSA: 
La mescla s'ha de fabricar per mitjà de central contínua o discontínua, que ha de complir les 
prescripcions de l'article 542.4.1 del PG 3/75 MOD 7. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i 
tractada per a evitar l'adherència de la mescla. 
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar 
el refredament. 
La mescla s'ha d'aplicar inmediatament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació 
utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
MESCLA BITUMINOSA: 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos. 
LLIGANT HIDROCARBONAT: 
*Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
*Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
*Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a 
conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados. 
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B9H3 - MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES EN CALENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9H3V230. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats que presenten una discontinuitat 
granulomètrica molt accentuada als tamisos inferiors de l’àrid gros i pols mineral, prèviament 
escalfats, que es posa a l'obra a temperatura superior a l'ambient. 
S'han considerat totes les mescles contemplades a l'article 543 del PG 3/75 MOD 7. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o d'altres 
matèries estranyes. 
GRANULAT GROS: 
Ha de quedar retingut pel tamis 2 mm de la UNE-EN 933-2. 
Els àrids seran de procedència natural o artificial. 
El contingut d’impureses ha de ser inferior al 0,5% en massa. 
GRANULAT FI: 
Ha de passar pel tamís 2 mm i quedar retingut pel tamís 0,063 mm UNE-EN 933-2. 
El granulat fi pot procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural, o en part 
de sorrers naturals. 
El material que es trituri per a l'obtenció del granulat fi ha de complir les condicions 
exigides per al granulat gros. 
POLS MINERAL O FILLER: 
Ha de passar pel tamís 0,063 mm UNE-EN 933-2. 
Pot procedir dels granulats, separant-lo per mitjà dels ciclons de la central de fabricació, o 
aportar-se a la mescla per separat. 
Si la totalitat del pols mineral és d'aportació, el pols mineral adherit als granulats després 
de passar pels ciclons ha de ser <= 2% de la massa de la mescla. 
Densitat aparent del pols mineral (NLT-176) (D): 0,5 <= D <= 0,8 g/cm3 
LLIGANT HIDROCARBONAT: 
Ha de ser sòlid o viscós i ha d'estar preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per 
destilació, oxigenació o "cracking 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua, de manera 
que no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús. 
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes 
temperatures. 
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o 
humides. 
MESCLA BITUMINOSA: 
La mescla s'ha de fabricar per mitjà de central contínua o discontínua, que ha de complir les 
prescripcions de l'article 543.4.1 del PG 3/75 MOD 7. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i 
tractada per a evitar l'adherència de la mescla. 
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar 
el refredament. 
La mescla s'ha d'aplicar inmediatament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació 
utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
MESCLA BITUMINOSA: 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos. 
LLIGANT HIDROCARBONAT: 
*Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
*Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
*Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a 
conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados. 
 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BB1 - BARANES 
BB15 - BARANES D'ACER INOXIDABLE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BB15U010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils buits d'acer inoxidable que formen el bastidor i el front de les baranes de 
protecció. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material ha de ser soldable. Ha de contenir crom, crom-niquel o crom-manganès-niquel, i ser 
resistent als ambients corrosius. 
La grandària, tipus i disposició dels perfils ha de complir les especificacions de la DT. 
La unió dels perfils ha d'estar feta per soldadura. 
Les peces han de ser rectes excepte indicacions expresses de la DT. 
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una 
esfera de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada. 
Els extrems han d'estar acabats segons la DT Els montants han de tenir dispositius 
d'ancoratge. 
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra, ha de ser tal que 
sotmesos a les condicions de càrrega més desfavorables, la seva fletxa sigui inferior a 1/250 
de la llum. 
Composició química de l'acer: 
+-----------------------------------------+ 
¦    ¦    AISI 304     ¦    AISI 316      ¦ 
¦    ¦-----------------¦------------------¦ 
¦ C  ¦     <= 0,08%    ¦     <= 0,08%     ¦ 
¦ Mn ¦     <= 2,00%    ¦     <= 2,00%     ¦ 
¦ Si ¦     <= 1,00%    ¦     <= 1,00%     ¦ 
¦ Cr ¦ 18,00% - 20,00% ¦ 16,00% - 18,00%  ¦ 
¦ Ni ¦  8,00% - 10,50% ¦ 10,00% - 14,00%  ¦ 
¦ Mo ¦        -        ¦  2,00% - 2,50%   ¦ 
+-----------------------------------------+ 
Resistència a la tracció:  >= 600 N/mm2 
Toleràncies: 
- Gruix:  2,5% 
- LLargària:  0,1% 
- Alineació d'arestes:  0,2% 
- Torsió del perfil:  ± 1°/m 
- Angles:  ± 1° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions 
exigides i amb l'escairat previst. 
Emmagatzematge: Sense contacte directe amb el terra, amb tacs de separació per tal que les 
barres no flectin més d'1/250 de la llum. No s'han d'apilar trams successius. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE 36257:1974 Aceros moldeados inoxidables. 
 
 
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBM1 - SENYALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBM1M000,BBM12602. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a proteccions de vialitat i senyalització. 
S'han considerat els elements següents: 
- Placa per a senyal de trànsit i caixetins de ruta 
- Microesferes de vidre 
S'han considerat els tipus de senyals de trànsit i caixetins de ruta següents: 
- Amb pintura no reflectora 
- Amb làmina reflectora d'intensitat normal 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
L'element, placa o caixetí, ha d'estar format per l'estampació d'una planxa d'alumini o acer 
galvanitzat, recoberta amb l'acabat que li sigui propi de pintura no reflectora, o làmina 
reflectora. 
La utilització de materials d'una altra naturalesa o un altre tipus de planxa d'alumini haurà 
de ser aprovada per la DF. 
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la 
intempèrie. 
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials. 
Ha d'estar construït amb un reforç perimetral format amb la mateixa planxa doblegada 90°. 
Tindran les dimensions, colors i composició indicades en el capítol VI, secció 4a del 
"Reglamento de Circulación”. 
Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer galvanitzat 
utilitzats com a suport, compliràn les característiques indicades per a cadascún d'ells en les 
normes UNE 135312 i UNE 135314. 
Han d'estar preparats per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o abraçadores. 
En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els artícles 624, 625 i 626 
del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales".(PG 3/75) 
Les plaques de planxa d'acer galvanitzat compliràn les especificacions de les normes UNE 
135310 i UNE 135313. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense 
galvanitzar. 
Gruix del caixetí:  1,8 mm 
Gruix de la placa:  1,8 mm 
Amplària del reforç perimetral:  25 mm 
Protecció del galvanitzat de la senyal (UNE 135310):  256 g/m2 
Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135310):  Ha de complir 
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Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  98,5% 
Adherència del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals: 
- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a 
la norma UNE 135331 
- L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic. 
- La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o 
qualsevol altra imperfecció superficial 
Condicions de la pel·lícula seca de pintura: 
- Brillantor especular a 60°C:  > 50% 
- Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra 
- Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense rotura 
- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6): 
     - Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments 
     - A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig 
- Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7 
- Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9): 
     - No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables 
- Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9. 
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 135331. 
Toleràncies: 
- Compliran la Euronorma 143 
PLAQUES I CAIXETINS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA: 
Els materials retrorreflectants utilitzats en senyals i rètols verticals de circulació es 
classificaran, segons la seva naturalesa i característiques, en tres nivells: 
- Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de 
vidre incorporades a una resina o aglomerant transparent i pigmentat amb els colors apropiats. 
Aquesta resina, per la part posterior, estarà sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la 
pressió o activable per calor que estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de 
polietilè. 
- Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de 
vidre encapsulades entre una pel·lícula externa, pigmentada amb els colors apropiats, i una 
resina o aglomerant transparent amb la pigmentació adequada.  Aquesta resina, per la part 
posterior, estarà sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor 
que estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè. 
- Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de microprismes 
integrats en la cara interna d'una làmina polimèrica. Aquests elements han de ser capaços de 
reflexar la llum incident en amplies condicions d'angularitat i a les distàncies de 
visibilitat considerades característiques per a les diferents senyals i rètols verticals, amb 
una intensitat lluminosa per unitat de superfície <= 10 cd/m2 per al color blanc. 
Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció però 
en sentit contrari. 
Ha de tenir els colors i el factor de luminancia d'acord amb el que prescriuen les normes UNE 
48073 i UNE 48060, dins dels límits especificats a la norma UNE 135330 i UNE 135334. 
Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines sintètiques, 
transparent, flexible, de superfície llisa i resistent als agents atmosfèrics. 
La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el 
metanol, el xilol i el toluè. 
La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra 
imperfecció superficial. 
Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135350, han de 
complir les especificacions establertes a la norma UNE 135330. 
Resistència a l'impacte (UNE 48184):  Sense clivelles ni desenganxades 
Adherència al substrat (UNE 135330):  Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència al fred (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència a la humitat (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència als detergents (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència a la boira salina (UNE 135-330):  Ha de complir 
Envelliment accelerat (UNE 135-330):  Ha de complir 
Condicions de la làmina reflectora: 
- Gruix de la làmina reflectora: <= 0,3 mm 
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- Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir 
- Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100): >= 40 
- Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90% valor original (angle divergència 0,2° i 
incidència 0,5°) 
- Retracció: 
     - Al cap de 10 min: < 0,8 mm 
     - Al cap de 24 h: < 3,2 mm 
- Resistència a la tracció: > 0,1 N/mm2 
- Allargament: > 10% 
MICROESFERES DE VIDRE: 
Partícules de vidre esfériques, transparents destinades a assegurar la visibilitat nocturna de 
les marques vials per retrorreflexió dels feixos de llum incidents, des dels fars d'un 
vehicle, al seu conductor. 
No ha de tenir defectes a la superfície que alterin el fenomen catadiòptric. 
La granulometria es descriurà fixant els límits inferior i superior dels percentatges de massa 
retinguda acumulada de microesferes retingudes en els tamisos d'assaig ISO 565(R40/3). 
+---------------------------------------+ 
¦        Tamís        ¦Massa retinguda  ¦ 
¦  (ISO 565 R 40/3)   ¦   acumulada     ¦ 
¦                     ¦  (% en pes)     ¦ 
¦---------------------¦-----------------¦ 
¦Superior de seguretat¦     0 a 2       ¦ 
¦Superior nominal     ¦     0 a 10      ¦ 
¦Intermedis           ¦  N1 a N2 (*)    ¦ 
¦Inferior nominal     ¦   95 a 100      ¦ 
+---------------------------------------+ 
* N2-N1 <= 40 
Microesferes defectuoses (MELC 12.30): 
- Diametre < 1 mm:  < 20% 
- Diametre >= 1 mm:  < 30% 
Índex de refracció (MELC 12.31): 
- Classe A:  >= 1,5 
- Classe B:  >= 1,7 
- Classe C:  >= 1,9 
Resistència a l'aigua:  Sense alteració superficial 
Resistència als àcids:  Sense alteració superficial 
Resistència al clorur càlcic:  Sense alteració superficial 
Resistència al sulfur sòdic:  Sense alteració superficial 
Aquests valors s'han de comprovar segons la norma UNE_EN 1423. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. 
A l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques i el nombre d'unitats. 
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe 
amb el terra. 
MICROESFERES DE VIDRE: 
Subministrament: En envàs tancat. 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
   - Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del 
producte 
Cada envàs ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials 
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà de tenir la 
següent informació: 
- Nom o marca d’identificació del fabricant i direcció registrada 
- Les dues últimes xifres de l’any de fabricació del producte 
- Número del certificat de conformitat CE 
- El número i any d’aquesta norma Europea (UNE-EN 1423:1997) 
- Descripció del producte 
- El número de lot i massa neta 
- La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat 
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- Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del producte: 
     - Índex de refracció 
     - Granulometria 
     - Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants)  
     - En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les proporcions 
d’ambdós. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos. 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
*Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de 
carreteras. 1984. 
*UNE 135310:1991 Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas de chapa de 
acero galvanizado. Características y métodos de ensayo de la chapa. 
*UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes retroreflectantes 
mediante làminas con microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo. 
*UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no 
retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos  de ensayo. 
MICROESFERES DE VIDRE: 
UNE-EN 1423:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. 
Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos. 
UNE-EN 1423/A1:2004 Productos de marcas viales. Productos de post-mezclado, microesferas de 
vidrio, granulados antideslizantes y mezcla de ambos. 
 
 
BBMZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBMZ1B20. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat. 
S'han considerat els elements següents: 
- Suport de perfil d'acer galvanitzat per a barreres de seguretat flexibles 
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització 
- Amortidor per a barreres de seguretat flexibles 
- Captallums per a barreres de seguretat 
- Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat 
- Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat 
- Captallums retrorreflectants per a senyalització horitzontal, per a fixar al paviment 
SUPORTS D’ACER GALVANITZAT: 
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions 
han de ser les especificades en el projecte. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Protecció de galvanització:  >= 505 g/m2 
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Puresa del zinc:  >= 99% 
Límit elàstic mínim: 
- Gruix e <= 16 mm:  235 N/mm2 
- 16 mm < e <= 40 mm:  225 N/mm2 
- 40 mm < e <= 65 mm:  215 N/mm2 
Resistència a tracció: 
Gruix e < 3 mm:  360 a 510 N/mm2 
3 mm <= e <= 65 mm:  340 a 470 N/mm2 
SUPORTS DE PERFILS D'ACER LAMINAT GALVANITZAT: 
Perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent per a suport de barreres de seguretat. 
Es poden utilitzar indistintament perfils C i UPN. 
SUPORTS DE TUB D'ACER GALVANITZAT: 
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport 
de senyalització vertical. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de 
zinc. No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 
galvanitzar. 
Tipus d’acer:  AP 11(UNE 36-093) 
Doblegament (UNE 7-472):  Ha de complir 
Toleràncies: 
- Secció rectangular: 
- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 
- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 
- Massa:  +8%; -6% 
- Secció circular: 
- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 
- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 
- Massa:  +8%; -6% 
Allargament fins a la ruptura: 
+---------------------------------+ 
¦Gruix ¦ Allargament mínim (%)    ¦ 
¦ (mm) ¦--------------------------¦ 
¦      ¦Longitudinal¦Transversal  ¦ 
¦------¦------------¦-------------¦ 
¦ <=40 ¦     26     ¦     24      ¦ 
¦------¦------------¦-------------¦ 
¦ > 40 ¦     25     ¦     23      ¦ 
¦ <=65 ¦            ¦             ¦ 
+---------------------------------+ 
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Amortidor tipus bionda, format per un perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent, per a 
barreres de seguretat. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Protecció de galvanització:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Gruix del recobriment:  70 micres 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Captallums de forma angular, realitzat amb xapa d'acer laminat i galvanitzat en calent, 
recobert a l'exterior amb una làmina reflectora, per fixar a la barrera de seguretat. 
Ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació, ratlladures en la làmina reflectant ni desperfectes en 
la seva superfície. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Gruix:  3 mm 
CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 
Els captallums es classifiquen segons el seu ús en: 
- Permanents (color blanc en la part no retrorreflectant) 
- Temporals (color groc en la part no retrorreflectant) 
Segons la naturalesa del retrorreflector, es classifiquen en: 
- Códi 1: retrorreflector de vidre 
- Códi 2: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica 
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- Códi 3: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica, protegit amb una superfície 
resistent a l’abrasió 
Si esta format per dues o més parts, s’han de poder desmuntar només amb l’eina recomanada pel 
fabricant (si es necessari la seva substitució). 
L’element reflectant pot ser unidireccional o bidireccional. 
La zona reflectant del element ha d’estar formada per retrorreflectors de vidre o de 
naturalesa polimèrica, protegits o no, aquests últims amb una superfície resistent a 
l’abrasió. 
Els captallums retrorreflectants que hagi de ser vist des d’un vehicle en moviment, ha de 
tenir les dimensions, nivell de retrorreflexió, disseny i colors, indicats en la UNE-EN 1463-
1. 
El contorn del cos de l’element, no ha de tenir vores afilades que puguin comprometre la 
seguretat de la circulació vial. 
El sistema d’ancoratge ha de garantir la seva fixació permanent i que, en cas d’arrencament o 
trencament, no produeixi un perill per al trànsit ni degut a l’element arrencat ni degut als 
elements d’ancoratge que pugin restar sobre la calçada. 
Ha de portar marcat en la part superior, de forma indeleble i ben visible, com a mínim, el nom 
del fabricant i la data de fabricació. 
Les característiques tècniques de l’element han de ser les definides en la UNE-EN 1463-1 i 
s’han de comprovar segons aquesta norma. 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats en calent, 
necessaris per a la fixació d'un metre de barrera de seguretat. 
Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina. 
Unió separadors al suport: 
- Cargols, femelles i volanderes:  M16 x 35 (segons DIN 7990, DIN 7989 i UNE_EN 24034) 
- Qualitat dels cargols:  5.6 
Unió entre barreres: 
- Cargols i volanderes segons fig.11 UNE 135-122 
- Qualitat dels cargols:  4.6 
- Femelles:  M16 (UNE-EN 24034) 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Terminal en forma de cua d'oreneta format per una banda d'acer laminat i galvanitzat en 
calent. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
El tall del terminal s'ha de fer per mitjà d'oxitall. 
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions 
han de ser les especificades a la figura 13 UNE 135-122. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Allargament fins a la ruptura:  >= 26% 
Gruix de la planxa:  3 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUPORTS DE PERFILS LAMINATS O TUBS D'ACER: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de 
designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de 
designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de 
designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on serà col·locat, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
CAPTALLUMS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS: 
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Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques de 
l'element de fixació i el nombre d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i al seu 
suport. 
BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT, AMORTIDORS, CAPTALLUMS I TERMINALS EN FORMS DE CUA DE PEIX: 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
*Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de 
carreteras. 1984. 
CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 
*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos. 
*UNE-EN 1463-1:1998 Materiales para señalización vial horizontal.Captafaros 
retrorreflectantes.Parte 1:Características iniciales. 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ I TERMINALS EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE 
SEGURETAT FLEXIBLES: 
*UNE 135122:1999 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. Elementos 
accesorios de las barreras metálicas. Materiales, dimensiones, formas de fabricaión y ensayos. 
 
 
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD1 - TUBS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS 
BD1B - BASTIMENTS I REIXES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD1BU050. 
 
 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Bastiments i reixes per a embornals, interceptors, buneres, gàrgoles o pericons. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment circular o rectangular de perfil d'acer galvanitzat, amb o sense traves 
- Bastiment i reixa rectangular de fosa amb acabat superficial de recobriment de pintura 
bituminosa 
- Bastiment i reixa de fosa amb acabat superficial pintat amb una capa d’emprimació i una 
altra de pintura metàl.lica. 
- Reixa rectangular practicable o fixa de fosa grisa 
- Reixa circular o rectangular practicable d'acer galvanitzat amb engraellat i platines 
- Reixa rectangular fixa de perfil d'acer 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Segons la seva finalitat, els dispositius de cobriment i tancament es classifiquen en algun 
dels grups i classes següents: 
- Grup 1 (classe A 15): Zones susceptibles de ser utilitzades exclusivament per vianants y 
ciclistes. 
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- Grup 2 (classe B 125): Voreres, zones de vianants y superfícies similars, àrees 
d’estacionament i aparcaments de varis pisos per vehicles. 
- Grup 3 (classe C 250): Per als dispositius de cobrimient instal.lats sobre vorals i en la 
zona de les cunetes dels carrers, que mesurada a partir de la vorada de l’acera on s’estén en 
un màxim de 0,5 m sobre la calçada i de 0,2 m sobre l’acera. 
- Grup 4 (classe D 400): Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals 
estabilitzats i zones d’aparcament per a tot tipus de vehicles. 
- Grup 5 (classe E 600): àrees de circulació de vehicles de gran tonatge, (paviments 
d’aeroports, molls). 
- Grup 6 (classe F 900): Zones sotmeses a càrregues particularment elevades, (paviments 
d’aeroports). 
El bastiment por ser d’algun dels materials següents: 
- Fosa de grafit laminar 
- Fosa de grafit esferoidal 
- Acer moldejat 
- Acer laminat 
- Formigó armat 
La reixa por ser d’algun dels materials següents: 
- Fosa de grafit laminar 
- Fosa de grafit esferoidal 
- Acer moldejat 
Les dimensions nominals corresponen a les dimensions exteriors del bastiment. 
El conjunt format per el bastiment i la reixa, no ha de tenir defectes que puguin perjudicar 
el seu funcionament. 
Les reixes han de ser compatibles amb el seu assentament.  
La reixa ha de quedar assegurada dins del bastiment, per algun dels procediments següents: 
- Amb un dispositiu de forrellat 
- Amb massa superficial suficient 
- Amb una característica específica de disseny 
El disseny d’aquests procediments ha de permetre obrir les reixes amb eines d’us norma. 
L’alçària del bastiment dels dispositius de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900 ha 
de ser com a mínim de 100 mm. 
S’han de preveure sistemes que permetin assegurar un desbloqueig efectiu de la reixa. 
Els dispositius de cobriment i els de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900 han de 
tenir una fondària d’encastament, com a mínim de 50 mm. 
La franquícia total entre els diferents elements, dels dispositius de cobriment i tancament, 
ha de complir les especificacions següents: 
- Reixes d’un o dos elements: 
- Cota de pas inferior a 400 mm <= 7 mm 
- Cota de pas superior a 400 mm <= 9 mm 
- Reixes de tres o més elements: 
- Franquícia del conjunt <= 15 mm 
- Franquícia de cada element individual <= 5 mm 
La reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les dades següents: 
- La referència de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles del fabricant i lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en te 
Opcionalment poden portar les marques següents: 
- Marcats addicionals relatius a la utilització o al propietari 
- Identificació del producte (nom i/o referència de catàleg) 
 
BASTIMENT D'ACER GALVANITZAT AMB TRAVES: 
Ha d'anar reforçat amb traves soldades de tub de secció quadrada o de passamà del mateix 
material. 
Separació entre traves <= 100 cm 
Dimensions del tub de travada 20 x 20 mm 
Alçària del passamà de travada 60 mm 
 
BASTIMENT DE FORMIGÓ 
Per als dispositius de tancament de les classes A15 a D 400 de formigó armat, les arestes i 
superfícies de contacte entre el bastiment i la reixa han d’estar protegides per un gruix de 
fosa o d’acer galvanitzat en calent. 
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El gruix mínim de fosa de grafit laminar, grafit esferoïdal o d’acer es l’indicat en la taula 
següent: 
------------------------------------------------------ 
¦     Classe    ¦      Mínim gruix de la protecció   ¦ 
¦               ¦            de fosa o d’acer        ¦ 
¦               ¦              (mm)                  ¦ 
¦---------------¦------------------------------------¦ 
¦    A 15       ¦                2                   ¦ 
¦    B 125      ¦                3                   ¦ 
¦    C 250      ¦                5                   ¦ 
¦    D 400      ¦                6                   ¦ 
¦---------------¦------------------------------------¦ 
¦    E 600      ¦    A determinar en funció          ¦ 
¦    F 900      ¦       de cada disseny              ¦ 
------------------------------------------------------ 
 
ELEMENTS DE FOSA: 
Les peces han d’estar netes, lliures de sorra solta, d’òxid o de qualsevol altre tipus de 
brutícia superficial. 
No ha de tenir defectes superficials o interns, com ara: porus, esquerdes, rebaves, bufaments, 
inclusions de sorra, etc. 
 
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de ser de perfils conformats d'acer A/37B, soldats. 
El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura. 
El recobriment de zinc ha de estar ben adherit. Ha de ser llis, sense discontinuïtats, 
exfoliacions ni taques. 
Límit elàstic de l'acer >= 24 kg/mm2 
Resistència a tracció de l'acer >= 34 kg/mm2 
Massa de recobriment del galvanitzat >= 360 g/m2 
Puresa del zinc de recobriment >= 98,5% 
 
ELEMENTS D’ACER LAMINAT: 
L’ús de l’acer laminat solament es admissible si esta garantida una resistència suficient 
contra la corrosió. Aquesta resistència pot aconseguir-se amb una galvanització en calent, en 
una superfície neta d’un gruix més gran i igual a l’indicat en la taula següent. El gruix 
mínim de l’acer laminat ha de ser de 2,75 mm. 
 
---------------------------------------------------------- 
¦ gruix de l’acer¦   Gruix mínim      ¦ Massa mínima del  ¦ 
¦       (mm)     ¦ del revestiment(mm)¦ revestiment(g/m2) ¦ 
¦----------------¦--------------------¦-------------------¦ 
¦   >=2,75 a <5  ¦        50          ¦      350          ¦ 
¦----------------¦--------------------¦-------------------¦ 
¦      >=5       ¦         65         ¦      450          ¦ 
---------------------------------------------------------- 
 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LES REIXES: 
Les dimensions dels intervals entre traves han d’estar determinades en funció de la capacitat 
de desgüàs de la reixa i han d’estar uniformement repartits sobre l’alçària lliure. 
La superfície d’absorció ha de ser >= 30% de l’obertura lliure i s’ha d’indicar a la D.T. de 
la reixa. 
Els intervals rectes de les reixes de classes A 15 i B 125, han de tenir les dimensions 
definides en la taula següent: 
------------------------------------ 
¦    Amplària(mm)  ¦   Llarg (mm)  ¦ 
¦------------------¦---------------¦ 
¦      8 a 18      ¦  No limitat   ¦ 
¦     >18 a 25     ¦   =< 170      ¦ 
------------------------------------ 
 
Per a les classes C250 a F 900 la dimensió dels intervals depèn de l’orientació de la reixa 
respecte del trànsit. 
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---------------------------------------------------------------- 
¦Orientació  respecte ¦      Classe      ¦ Amplària¦   Llarg   ¦ 
¦    al trànsit       ¦                  ¦  (mm)   ¦    (mm)   ¦ 
¦---------------------¦------------------¦---------¦-----------¦ 
¦   De 0º a 45º       ¦   Totes les      ¦ 16 a 32 ¦  =< 170   ¦ 
¦      i de           ¦     classes      ¦         ¦           ¦ 
¦   >135º a 180º      ¦                  ¦         ¦           ¦ 
¦---------------------¦------------------¦---------¦-----------¦ 
¦   De 45º a 135º     ¦      C 250       ¦ 16 a 42 ¦No limitat ¦ 
¦---------------------¦------------------¦---------¦-----------¦ 
¦                     ¦  D 400 a F 900   ¦ 20 a 42 ¦No limitat ¦ 
---------------------------------------------------------------- 
 
Els intervals no rectes han d’estar dissenyats de tal manera que no permetin el pas d’un 
element de dimensió 170x170x20 mm. 
La posició de la reixa en relació al bastiment ha d’estar garantida amb un disseny adequat. 
La superfície superior de les reixes de les classes D 400 a F 900 ha de ser plana, amb una 
tolerància del 1% respecte a la cota de pas, limitada a un màxim de 6 mm. Es permet una 
excepció per a la superfície de les classes D 400, que pot tenir una superfície còncava si 
s’instal.la en aparcaments o vorals estabilitzades. 
 
REIXES PRACTICABLES: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L’angle respecte l’horitzontal de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
Quan la reixa tingui una vora articulada, perfilada radialment, ha d’estar perfilat de manera 
que una cala de 170x170x20 mm no pugui penetrar en l’espai comprès entre el bastiment i la 
vora corbada de la reixa en més de 13 mm dels 170 mm d’alçària, situada la cala de gruix 
vertical i de llargària paral.lela a la vora perfilada. 
 
REIXA FIXA: 
Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si 
el bastiment és rectangular i tres si és circular. 
Separació entre potes d'ancoratge <= 60 cm 
Llargària dels elements de fixació >= 30 mm 
 
REIXA AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment ha de ser continu i uniforme i ha de recobrir totalment l’element. 
Ha de tenir un color, una brillantor i una textura uniformes. 
La pintura ha de quedar ben adherida al suport, no ha de tenir bufaments, escantonats ni 
d’altres defectes superficials. 
 
REIXES AMB DISPOSITIU ANTIRROBATORI 
El sistema ha de garantir la unió de la reixa i el bastiment. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT: 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions 
exigides i amb l'escairat previst. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
 
REIXA: 
Subministrament: Embalades en caixes. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BASTIMENT PER A INTERCEPTOR O PER A EMBORNAL AMB TRAVES: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
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REIXA, BASTIMENT PER A BUNERA O PER A EMBORNAL SENSE TRAVES, O BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 124-95 EX Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas 
por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de 
calidad. 
 
 
BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES 
BD5A - TUBS DE PVC PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5A1E00,BD5AUU50. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub ranurat de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguàs d'aigües 
subterrànies. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub de volta 
- Tub circular 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tant el tub com les peces especials han de tenir els seus extrems acabats en un tall 
perpendicular a l'eix i les embocadures necessàries per a la seva unió per encolat o junta 
elàstica. 
No ha de tenir rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes superficials. 
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície. 
La superfície interior ha de ser llisa i regular. 
Pes específic (UNE 53-020) (P):  13,5 kN/m3 < P < 14,6 kN/m3 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C 
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114):  Ha de complir 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior: + 2 mm, - 0 mm 
- Gruix a qualsevol punt: + 0,3 mm, - 0 mm 
TUB DE VOLTA: 
El tub ha de disposar, en la part inferior, d'una zona sense ranures per a la recollida i 
conducció de l'aigua, de forma trapezoidal. 
Característiques del tub: 
+----------------------------------------------------------------+ 
¦Diàmetre ¦ Gruix  ¦Superfície filtrant ¦Capacitat de filtració  ¦ 
¦ (mm)    ¦ (mm)   ¦     (cm2/m)        ¦       (l s/m)          ¦ 
¦---------¦--------¦--------------------¦------------------------¦ 
¦  90     ¦>= 0,8  ¦      >= 65         ¦       >= 1,5           ¦ 
¦ 110     ¦>= 1,0  ¦      >= 75         ¦       >= 2,8           ¦ 
¦ 160     ¦>= 1,2  ¦     >= 100         ¦       >= 5,2           ¦ 
+----------------------------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A cada tub i peça especial o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les 
dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Diàmetre nominal i gruix 
- Sigles PVC 
- Data de fabricació 
- Marca d'identificació dels controls a què ha estat sotmès el lot 
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes i a la vora de la rasa per 
tal d' evitar manipulacions. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BD5H - CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5HZZ35. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements prefabricats de formigó amb additius per a la formació de canals de recollida d’aigua 
als paviments, per a zones de circulació utilitzades per vianants o vehicles, amb la part 
proporcional d’accessoris extrems i de connexió a al xarxa de sanejament i la reixa o tapa 
superior. 
S’han considerat els següents elements de cobriment de la canal: 
- Reixa de fosa 
- Reixa d’acer inoxidable 
- Reixa d’acer galvanitzat 
- Tapa de formigó amb ranures laterals 
S’han considerat els següents tipus de canal: 
- Sense pendent 
- Amb pendent contínua 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El cos de la canal ha d’estar fet de formigó armat amb polímers o fibra de vidre, obtingut per 
un procés d’emmotllament i curat del formigó. 
No ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes. 
Les canals han de tenir una amplada interior constant. 
Les canals sense pendent han de tenir l’alçada interior constant, i les canals amb pendent han 
de tenir un increment de l’alçada interior constant. 
Els extrems de les peces de la canal han d’acabar amb un tall perpendicular a l’eix, amb un 
encaix encadellat. 
Les canals amb pendent han de disposar de peces de diferent alçada, modulades per tal que 
permetin fer una canal amb pendent interior uniforme, amb la cara superior horitzontal. 
La superfície interior ha de ser regular i llisa. S'admeten petites irregularitats locals que 
no disminueixin la qualitat de la peça, ni la capacitat de desguàs. 
La canal ha de tenir un sistema per encaixar les reixes o tapes, que permetin immobilitzar-
les. 
Les reixetes o tapes han de tenir els encaixos adients perquè una vegada col·locades no es 
puguin desplaçar lateralment. 
S’han de fixar al cos de la canal ja sigui amb algun dispositiu d’enclavament, amb una 
característica de disseny específica o amb una massa suficient que n’asseguri l’estabilitat. 
Han de portar una marca que identifica la classificació segons UNE-EN 1433: 
- A 15:  zones de vianants 
- B 125:  voreres, zones de vianants i zones d’estacionament de vehicles 
- C 250:  vorals i cunetes de carreteres o carrers 
- D 400:  zones de trànsit en carreteres o aparcament de tot tipus de vehicles 
- E 600:  zones de trànsit de vehicles pesats 
- F 900:  zones amb càrregues molt grans 
El fabricant ha de garantir que el conjunt de canal i reixa o tapa col·locada compleixen les 
condicions de la UNE-EN 1433. 
Les reixetes i les tapes han d’estar marcades com a mínim amb la següent informació: 
- Referència a la norma EN 1433 
- La classe a la que pertanyen 
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- Nom i/o marca d’identificació del fabricant de la reixeta o tapa 
- Nom i/o marca d’identificació del fabricant de la unitat de reixeta  
- Data de fabricació 
- El símbol normalitzat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
El cos de la canal ha d’estar estar marcat com a mínim amb la següent informació: 
- Referència a la norma EN 1433 
- La classe a la que pertany 
- Nom i/o marca d’identificació del fabricant 
- El tipus de producte (M per a les canals que necessiten suport addicional per a suportar les 
càrregues verticals i horitzontals, I per a les canals que no necessiten aquest suport) 
- Data de fabricació 
- Per a canals amb pendent incorporada, la seqüència de cada unitat 
- Marcat relatiu a la resistència a la intempèrie 
- El símbol normalitzat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
Toleràncies: 
- Llargària interior (L): 
     - Per a L =< 1 000 mm:  ± 2 mm 
     - Per a 1 000 < L =< 4 000 mm:  ± 4 mm 
     - Per a L > 4 000 mm:  ± 5 mm 
- Amplària interior (b): 
     - Per a b =< 500 mm:  ± 2 mm 
     - Per a 500 < b =< 500 mm:  ± 3 mm 
- Alçària interior (h): 
     - Per a h =< 200 mm:  ± 2 mm 
     - Per a h > 200 mm:  ± 1% amb un màxim de ± 3 mm 
- Tolerància del desplaçament horitzontal de la reixeta o tapa en el seu allotjament: 
     - Obertura neta =< 400 mm:  ± 7 mm 
     - Obertura neta > 400 mm:  ± 9 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs 
inicials de tipus, realitzat pel laboratori notificat 
A la documentació comercial, el símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent 
informació: 
- Nom o marca d’identificació i l’adreça social del fabricant 
- Els dos últims dígits de l’any en que s’ha fet el marcatge 
- Referència a la norma EN 1433 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions, ús previst i lloc d’instal.lació 
- Característiques cobertes per la norma EN 1433 
- Capacitat de suport de càrrega (classificació segons la norma EN 1433) 
- Estanquitat a l’aigua 
- Durabilitat 
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1433:2003 Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones. 
Clasificación, diseño y requisitos de ensayo, marcado y evaluación de conformidad. 
UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y 
vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la 
conformidad. 
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UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y 
vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la 
conformidad. 
 
 
BD5Z - MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5ZV010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i 
materials complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i reixa practicable o fixa per a embornals 
- Bastiment de perfil d’acer, amb o sense traves 
- Reixa practicable o fixa 
S’han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer  
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de 
vehicles, s’han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d’estacionament i 
aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera 
s’extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i 
zones d’aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments 
d’aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d’aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d’estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d’estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de 
ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de 
tenir una adherencia satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir 
soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d’estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al 
trànsit amb una fondària d’encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents 
procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una 
eina d’us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 
bastiment. 
S’han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la 
seva apertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del 
recolzament corresponent a la càrrega d’assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament 
ha de contribuir a l’estabilitat de la reixa o tapa en condicions d’us. 
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L’alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha 
de ser com a mínim de 100 mm. 
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de 
la classe D 400 poden tenir una superficie cóncava. 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions 
següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, 
han de complir les especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions 
següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre igual a la pas 
lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L’angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
REIXA: 
Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d’estar determinades en funció de la 
capacitat de desgüàs de la reixa i han d’estar uniformement repartits en l’obertura lliure. 
La superfície d’absorció no ha de ser menor que el 30% de l’obertura lliure. 
L’amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir l’especificat en 
l’apartat 7.9.1 i 7.9.2 de la UNE-EN 124. 
BASTIMENT: 
Ha de ser pla i ben escairat. 
Els perfils que el formen han de ser rectes quan el bastiment és rectangular. 
Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si 
el bastiment és rectangular i tres si és circular. 
Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm 
Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm 
Toleràncies: 
- Alçària del bastiment:  ± 1,5 mm 
- Amplària (sempre que l'encaix de la reixa sigui el correcte):  <= 0,25% llargària 
- Rectitud dels perfils: Fletxa:  <= 0,25% llargària 
- Dimensions exteriors del bastiment:  ± 2 mm 
BASTIMENT D'ACER GALVANITZAT AMB TRAVES: 
Ha d'anar reforçat amb traves soldades de tub de secció quadrada o de passamà del mateix 
material. 
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Separació entre traves:  <= 100 cm 
Dimensions del tub de travada:  20 x 20 mm 
Alçària del passamà de travada:  60 mm 
REIXA FIXA: 
Ha de portar potes d'ancoratge distribuides uniformement i, com a mínim, una a cada angle si 
el bastiment és rectangular i tres si és circular. 
Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm 
Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a 
l’element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni 
altres defectes superficials. 
DISPOSITIUS DE TANCAMENT D’ACER: 
Gruix:  >= 2,75 mm 
Gruix i massa del galvanitzat: 
- Gruix de l’acer >= 2,75 a < 5 mm:  >= 50 micres i 350 g/m2 
- Gruix de l’acer >= 5 mm:  >= 65 micres i 450 g/m2 
ELEMENTS DE FOSA: 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de 
residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, 
gotes fredes, etc.). 
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de 
fosa blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara 
superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
Contingut de sofre:  <= 0,14% 
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de ser de perfils conformats d'acer S235JR, soldats. 
El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura. 
El recobriment de zinc ha de estar ben adherit. Ha de ser llis, sense discontinuïtats, 
exfoliacions ni taques. 
Límit elàstic de l'acer:  >= 240 N/mm2 
Resistència a tracció de l'acer:  >= 340 N/mm2 
Massa de recobriment del galvanitzat:  >= 360 g/m2 
Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT: 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions 
exigides i amb l'escairat previst. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que 
conté i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas 
por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de 
calidad. 
ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
*UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 
moldeadas. 
 
 
BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
BD7J - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD7JZZ71,BD7JR220,BD7JU220,BD7JV220,BD7JW220,BD7JX220,BD7JZZ76. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub de polietilè de densitat alta apte per a unions soldades per a l'execució d'obres 
d’evacuació d’aigües residuals en canalitzacions subterrànies. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes 
ni d'altres defectes. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
Els tubs han de poder unir-se entre sí mitjançant el sistema de soldadura descrit a la UNE 
53394. 
Les unions han de tenir la resistència definida en la UNE 53365. 
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les 
dades següents: 
- Designació comercial 
- Referència del material (PE 50A) 
- Diàmetre nominal en mm 
- Gruix nominal en mm 
- Pressió nominal en MPa 
- Any de fabricació 
- UNE 53365 
Material constitutiu: 
- Polietilè d’alta densitat tal i com es defineix en la norma UNE-EN ISO 1872-1. 
- Negre de carboni amb les característiques següents: 
     - Densitat:  1500- 2000 kg/m3 
     - Mida mitjana de la partícula:  0,010- 0,025 micres 
Les característiques físiques i químiques dels tubs han de complir l’especificat en l’apartat 
5.2.3 de la UNE 53365. 
Ha de superar els assajos d’estanquitat, resistència a la pressió interna i de rigidesa 
circumferèncial, descrits a la UNE 53365. 
Diàmetre i gruix de la paret: 
+-----------------------------------------------------+ 
¦  Diámetre   ¦    Gruix de la paret    ¦ Tolerància  ¦ 
¦  Nominal    ¦           (mm)          ¦   màxima    ¦ 
¦    (mm)     ¦-------------------------¦    DN       ¦ 
¦             ¦ Serie 12.5 ¦ Serie 8    ¦   (mm)      ¦ 
¦             ¦ PN 0,4 MPa ¦ PN 0,6 MPa ¦             ¦ 
¦-------------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦     110     ¦     4,2    ¦    6,6     ¦    + 1,0    ¦ 
¦     125     ¦     4,8    ¦    7,4     ¦    + 1,2    ¦ 
¦     140     ¦     5,4    ¦    8,3     ¦    + 1,3    ¦ 
¦     160     ¦     6,2    ¦    9,5     ¦    + 1,5    ¦ 
¦     180     ¦     6,9    ¦   10,7     ¦    + 1,7    ¦ 
¦     200     ¦     7,7    ¦   11,9     ¦    + 1,8    ¦ 
¦     225     ¦     8,6    ¦   13,4     ¦    + 2,1    ¦ 
¦     250     ¦     9,6    ¦   14,8     ¦    + 2,3    ¦ 
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¦     280     ¦    10,7    ¦   16,6     ¦    + 2,6    ¦ 
¦     315     ¦    12,1    ¦   18,7     ¦    + 2,9    ¦ 
¦     355     ¦    13,6    ¦   21,1     ¦    + 3,2    ¦ 
¦     400     ¦    15,3    ¦   23,7     ¦    + 3,6    ¦ 
¦     450     ¦    17,2    ¦   26,7     ¦    + 4,1    ¦ 
¦     500     ¦    19,1    ¦   29,6     ¦    + 4,5    ¦ 
¦     560     ¦    21,4    ¦   33,2     ¦    + 5,0    ¦ 
¦     630     ¦    24,1    ¦   37,4     ¦    + 5,0    ¦ 
¦     710     ¦    27,2    ¦   42,0     ¦    + 5,0    ¦ 
¦     800     ¦    30,6    ¦   47,4     ¦    + 5,0    ¦ 
+-----------------------------------------------------+ 
Toleràncies: 
- Diámetre exterior mig (arrodonit al 0,1 mm superior):  + 0,009 DN mm,  <= + 5,0 
- Ovalació (arrodonit al 0,1 mm superior) (DN = diàmetre nominal en mm): 
     - Tubs rectes:  <= 0,02 DN mm 
     - Tubs subministrat en rotlle:  <= 0,06 DN mm 
- Gruix de la paret (arrodonit al 0,1 mm superior) (e = gruix nominal en mm): 
     - Tubs gruix nominal <= 24 mm:  0,1e + 0,2 mm 
     - Tubs gruix nominal > 24 mm:  0,15 e + 0,2 mm 
- Llargària (23 ± 2ºC):  + 10 mm 
No s’admeten toleràncies negatives en cap de les dimensions del tub. 
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53365. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han 
d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE 53365:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de alta densidad para uniones soldadas, usados 
para canalizaciones subterráneas, enterradas o no, empleadas para la evacuación y desagües. 
Características y métodos de ensayo. 
 
 
BDD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
BDDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDDZ51D0,BDDZBDD0,BDDZU146. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i 
materials complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 
- Complements per a pou de registre: 
     - Graó d’acer galvanitzat 
     - Graó de fosa 
     - Fleix d’acer inoxidable i anells d’expansió per a junt d’estanquitat entre el tub i el 
pou de registre 
S’han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
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- Acer  
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de 
vehicles, s’han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d’estacionament i 
aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera 
s’extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i 
zones d’aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments 
d’aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d’aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d’estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d’estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de 
ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de 
tenir una adherencia satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir 
soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d’estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al 
trànsit amb una fondària d’encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents 
procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una 
eina d’us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 
bastiment. 
S’han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la 
seva apertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del 
recolzament corresponent a la càrrega d’assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament 
ha de contribuir a l’estabilitat de la reixa o tapa en condicions d’us. 
L’alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha 
de ser com a mínim de 100 mm. 
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de 
la classe D 400 poden tenir una superficie cóncava. 
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d’home, s’han d’ajustar a les 
normes de seguretat en funció del lloc a on s’instal·lin. En general han de tenir un diàmetre 
mínim de 600 mm. 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions 
següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, 
han de complir les especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
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- Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions 
següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre igual a la pas 
lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L’angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a 
l’element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni 
altres defectes superficials. 
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i 
superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d’estar protegides amb una xapa de 
fosa o d’acer galvanitzat en calent. 
Gruix mínim de fosa o d’acer: 
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny 
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: 
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l’armadura d’acer:  >= 20 mm 
ELEMENTS DE FOSA: 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de 
residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, 
gotes fredes, etc.). 
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de 
fosa blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara 
superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
Contingut de sofre:  <= 0,14% 
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent. 
El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar 
l'ancoratge. 
Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla. 
La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent. 
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El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, 
exfoliacions, etc. 
Resistència a la tracció:  340 - 500 N/mm2 
Límit elàstic (UNE 7-474):  >= 220 N/mm2 
Allargament a la ruptura:  >= 23% 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 2 mm 
- Guerxament:  ± 1 mm 
- Diàmetre del rodó:  - 5% 
GRAÓ DE FOSA: 
Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular. 
El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça. 
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues de 
servei. 
A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant. 
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118):  >= 380 N/mm2 
Allargament a la ruptura:  >= 17% 
Contingut de perlita:  <= 5% 
Contingut de cementita a les zones d'encastament:  <= 4% 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 2 mm 
- Guerxament:  ± 1 mm 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al pou de 
registre i una brida d'acer per a la unió de la peça amb el tub, configurant un junt flexible 
entre el pou de registre i el tub. 
La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals. 
El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic. 
El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la 
seva funció. 
No ha de tenir porus. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que 
conté i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
GRAÓ: 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas 
por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de 
calidad. 
ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
*UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 
moldeadas. 
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
GRAÓ DE FOSA: 
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*UNE 36118:1973 Fundición con granito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y 
suministro de piezas moldeadas. 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
*UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberías de suministro 
de agua, drenaje y alcantarillado. Especificaciones de los materiales. 
 
 
BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BFA - TUBS I ACCESSORIS DE PVC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFA1F380,BFA1E380,BFA1C380,BFA1ZZ90. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements elaborats per emmotllament o injecció a partir de poli (clorur de vinil) no 
plastificat (PVC-U) per a canalitzacions a pressió. 
S'han considerat els elements següents: 
- Tub rígid amb un extrem llis i bisellat i l'altre esbocat. 
- Peces en forma de T per a derivacions 
- Peces en forma de colze per a canvis de direcció 
- Peces per a reduccions de diàmetre amb unions encolades 
- Maniguets de connexió per a unions 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Per a encolar 
- Per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
La superfície interna i externa ha de ser llisa, ha d’estar neta i sense escletxes, cavitats o 
d’altres defectes superficials que impedeixin assolir els requeriments necessàris per al seu 
ús. 
El material no ha de tenir cap element estrany visible a cop d’ull. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
El color ha de ser uniforme en tot el gruix de la paret. 
La paret de l’element que hagi d’anar col·locat no soterrat, ha de ser opaca a la llum 
visible. 
Ha de tenir una secció constant i uniforme, amb les toleràncies d’ovalitat definides a la 
taula 1 de la UNE-EN 1452-2. 
Les característiques químiques determinades segons la norma UNE 53329-1, han de complir 
l’especificat en la UNE-EN 1452-2. 
Ha de superar els assaigs de resistència a l'impacte (UNE-EN 744) i de pressió interna (UNE-EN 
921) tal i com determina la UNE-EN 1452-2. 
Han de complir la legislació sanitària vigent. 
Els junts han de ser estancs. 
Els extrems llisos per a unió amb junt elastomèric o unió encolada, han de ser aixamflanats, 
en cap cas l’extrem llis ha de tenir cap aresta viva. 
El material del junt d’estanquitat o l’adhesiu no ha de tenir cap efecte desfavorable sobre 
les propietats de l’element i no ha d’afectar al conjunt, de manera que no compleixi amb els 
requisits funcionals especificats a la UNE-EN 1452-5. 
Si l’element és per a una conducció d'aigua potable també ha de portar les següents 
inscripcions: 
- Número del RSI 
- Inscripció "AGUA"  
Gruix mínim de la paret (mm): 
+--------------------------------------------------------------+ 
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¦        ¦           Pressions nominals PN  (bar)              ¦ 
¦   DN   ¦-----------------------------------------------------¦ 
¦        ¦ PN6 ¦PN7,5¦ PN8  ¦ PN10 ¦PN12.5¦ PN16 ¦ PN20 ¦ PN25 ¦ 
¦--------¦-----¦-----¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦   12   ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  1,5 ¦  -   ¦ 
¦   16   ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  1,5 ¦  -   ¦ 
¦   20   ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦   -  ¦  1,5 ¦  1,9 ¦  -   ¦ 
¦   25   ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦  1,5 ¦  1,9 ¦  2,3 ¦  -   ¦ 
¦   32   ¦  -  ¦  -  ¦ 1,5  ¦  1,6 ¦  1,9 ¦  2,4 ¦  2,9 ¦  -   ¦ 
¦   40   ¦  -  ¦ 1,5 ¦ 1,6  ¦  1,9 ¦  2,4 ¦  3,0 ¦  3,7 ¦  -   ¦ 
¦   50   ¦ 1,5 ¦ 1,6 ¦ 2,0  ¦  2,4 ¦  3,0 ¦  3,7 ¦  4,6 ¦  -   ¦ 
¦   63   ¦ 1,9 ¦ 2,0 ¦ 2,5  ¦  3,0 ¦  3,8 ¦  4,7 ¦  5,8 ¦  -   ¦ 
¦   75   ¦ 2,2 ¦ 2,3 ¦ 2,9  ¦  3,6 ¦  4,5 ¦  5,6 ¦  6,8 ¦  -   ¦ 
¦   90   ¦ 2,7 ¦ 2,8 ¦ 3,5  ¦  4,3 ¦  5,4 ¦  6,7 ¦  8,2 ¦  -   ¦ 
¦  110   ¦ 2,7 ¦ 3,2 ¦ 3,4  ¦ 4,2  ¦  5,3 ¦  6,6 ¦  8,1 ¦ 10,0 ¦ 
¦  125   ¦ 3,1 ¦ 3,7 ¦ 3,9  ¦ 4,8  ¦  6,0 ¦  7,4 ¦  9,2 ¦ 11,4 ¦ 
¦  140   ¦ 3,5 ¦ 4,1 ¦ 4,3  ¦ 5,4  ¦  6,7 ¦  8,3 ¦ 10,3 ¦ 12,7 ¦ 
¦  160   ¦ 4,0 ¦ 4,7 ¦ 4,9  ¦ 6,2  ¦  7,7 ¦  9,5 ¦ 11,8 ¦ 14,6 ¦ 
¦  180   ¦ 4,4 ¦ 5,3 ¦ 5,5  ¦ 6,9  ¦  8,6 ¦ 10,7 ¦ 13,3 ¦ 16,4 ¦ 
¦  200   ¦ 4,9 ¦ 5,9 ¦ 6,2  ¦ 7,7  ¦  9,6 ¦ 11,9 ¦ 14,7 ¦ 18,2 ¦ 
¦  225   ¦ 5,5 ¦ 6,6 ¦ 6,9  ¦ 8,6  ¦ 10,8 ¦ 13,4 ¦ 16,6 ¦  -   ¦ 
¦  250   ¦ 6,2 ¦ 7,3 ¦ 7,7  ¦ 9,6  ¦ 11,9 ¦ 14,8 ¦ 18,4 ¦  -   ¦ 
¦  280   ¦ 6,9 ¦ 8,2 ¦ 8,6  ¦10,7  ¦ 13,4 ¦ 16,6 ¦ 20,6 ¦  -   ¦ 
¦  315   ¦ 7,7 ¦ 9,2 ¦ 9,7  ¦12,1  ¦ 15,0 ¦ 18,7 ¦ 23,2 ¦  -   ¦ 
¦  355   ¦ 8,7 ¦10,4 ¦10,9  ¦13,6  ¦ 16,9 ¦ 21,1 ¦ 26,1 ¦  -   ¦ 
¦  400   ¦ 9,8 ¦11,7 ¦12,3  ¦15,6  ¦ 19,1 ¦ 23,7 ¦ 29,4 ¦  -   ¦ 
¦  450   ¦11,0 ¦13,2 ¦13,8  ¦17,2  ¦ 21,5 ¦ 26,7 ¦ 33,1 ¦  -   ¦ 
¦  500   ¦12,3 ¦14,6 ¦15,3  ¦19,1  ¦ 23,9 ¦ 29,7 ¦ 36,8 ¦  -   ¦ 
¦  560   ¦13,7 ¦16,4 ¦17,2  ¦21,4  ¦ 26,7 ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 
¦  630   ¦15,4 ¦18,4 ¦19,3  ¦24,1  ¦ 30,0 ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 
¦  710   ¦17,4 ¦20,7 ¦21,8  ¦27,2  ¦   -  ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 
¦  800   ¦19,6 ¦23,3 ¦24,5  ¦30,6  ¦   -  ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 
¦  900   ¦22,0 ¦26,3 ¦27,6  ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 
¦ 1000   ¦24,5 ¦29,2 ¦30,6  ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
Pressió de treball (t: temperatura servei): 
- t <= 25°C:  <= pressió nominal 
- 25 <= t <= - 45°C:  <= ft pressió nominal, on ft (coeficient de reducció definit a l’annex A 
de la UNE-EN 1452-2). 
Densitat a 23°C (ISO 1183): >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3 
Opacitat (UNE-EN 578) :  <= 0,2% llum visible 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE EN 727):  >= 80°C 
Retracció longitudinal (UNE-EN 743):  <= 5% 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior mig (mm): 
+--------------------------------+ 
¦    Diàmetre      ¦ Tolerància  ¦ 
¦    nominal dn    ¦  Diàmetre   ¦ 
¦------------------¦-------------¦ 
¦     <= 50        ¦    + 0,2    ¦ 
¦  63 <= dn <= 90  ¦    + 0,3    ¦ 
¦ 110 <= dn <= 125 ¦    + 0,4    ¦ 
¦ 140 <= dn <= 160 ¦    + 0,5    ¦ 
¦ 180 <= dn <= 200 ¦    + 0,6    ¦ 
¦       225        ¦    + 0,7    ¦ 
¦       250        ¦    + 0,8    ¦ 
¦       280        ¦    + 0,9    ¦ 
¦       315        ¦    + 1,0    ¦ 
¦       355        ¦    + 1,1    ¦ 
¦       400        ¦    + 1,2    ¦ 
¦       450        ¦    + 1,4    ¦ 
¦       500        ¦    + 1,5    ¦ 
¦       560        ¦    + 1,7    ¦ 
¦       630        ¦    + 1,9    ¦ 
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¦ 710 >= dn <=1000 ¦    + 2,0    ¦ 
+--------------------------------+ 
- La tolerància del gruix de la paret es 0,1(e)+0,2 mm. La tolerància es constant per a un 
interval de gruixos nominals mínims de paret de 1 mm. (e) es el valor superior d’aquest 
interval. 
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma EN ISO 3126. 
TUBS: 
El gruix de la paret ha de ser uniforme en tota la llargària del tub, amb les toleràncies 
definides en la taula 3 de la UNE-EN 1452-2. 
Resistència hidrostàtica mínima requerida MRS (UNE-EN 921) :  >= 25 MPa 
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 1 m, de forma indeleble i ben visible les 
dades següents: 
- UNE EN 1452 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Sigles PVC-U 
- Diàmetre nominal (dn) x gruix de paret (en) en mm 
- Pressió nominal PN 
- Referència de la data, lloc i àmbit de fabricació 
- Número de la línia d’extrussió 
ACCESSORIS: 
Les cotes de muntatge han de coincidir amb el valors especificats en la UNE-EN 1452-3. 
Les característiques geomètriques han de complir amb el que determina la UNE-EN 1452-3. 
Cada accessori ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- UNE EN 1452 
- Designació comercial 
- Diàmetre(s) nominal(s) en mm 
- Designació del material 
- Pressió nominal PN 
- Informació del fabricant 
PER A UNIÓ ENCOLADA: 
El diàmetre interior de l'embocadura correspondrà al diàmetre nominal de l’element. 
L’angle intern màxim de la zona d’embocadura no ha de ser superior a 0° 30'. 
Diàmetre interior mig de l’embocadura: 
+---------------------------------------+ 
¦ Diàmetre nominal ¦ Diàmetre interior  ¦ 
¦      dn (mm)     ¦ embocadura   (mm)  ¦ 
¦                  ¦---------¦----------¦ 
¦                  ¦  d mín  ¦ d màx    ¦ 
¦------------------¦---------¦----------¦ 
¦     dn <= 90     ¦ dn + 0,1¦ dn + 0,3 ¦ 
¦ 110 <= dn <= 125 ¦ dn + 0,1¦ dn + 0,4 ¦ 
¦ 140 <= dn <= 160 ¦ dn + 0,2¦ dn + 0,5 ¦ 
¦ 180 <= dn <= 200 ¦ dn + 0,2¦ dn + 0,6 ¦ 
¦       225        ¦ dn + 0,3¦ dn + 0,7 ¦ 
¦       250        ¦ dn + 0,3¦ dn + 0,8 ¦ 
¦       280        ¦ dn + 0,3¦ dn + 0,9 ¦ 
¦       315        ¦ dn + 0,4¦ dn + 1,0 ¦ 
+---------------------------------------+ 
Llargària mínima de l’embocadura: 
- (0,5 dn + 6 mm) <= 12 mm:  12 mm 
- resta de casos:  0,5 dn + 6 mm 
UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT: 
A l'interior de l'esbocadura hi ha d'haver un junt de goma. 
El material del junt d’estanquitat ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 681-1. 
Sobre el junt, o be sobre l’embalatge, hi ha d’anar marcada la següent informació: 
- Tamany nominal 
- Identificació del fabricant 
- El número de la norma UNE-EN 681, seguit del tipus d’aplicació i la classe de duresa com a 
sufixes 
- Marca de certificació d’una tercera part 
- El trimestre i l’any de fabricació 
- La resistència a les baixes temperatures (L), si procedeix 
- Resistència als olis (O), si procedeix 
- La abreviatura del cautxú 
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- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
Diàmetre interior mig de l’embocadura: 
- dn <= 50 mm:  dn + 0,3 mm 
- 63 <= dn <= 90 mm:  dn + 0,4 mm 
- dn >= 110 mm:  1,003dn + 0,1 mm 
Llargària d’entrada de l’embocadura :  (22 + 0,16 dn) mm 
Fondària mínima d’embocament: 
- dn <= 280 :  50 mm + 0,22dn – 2e 
- dn > 280:  70 mm + 0,15 dn – 2e 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Subministrament: Agrupats en paquets, i protegits de cops i dels raigs solars, amb les 
següents dades al paquet o a l'albarà: 
- Denominació del producte 
- Contingut net 
- Nom del fabricant o raó social 
TUBS: 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han 
d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les 
esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de 
separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m. 
UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT: 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
ACCESSORIS: 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1125/1982 de 30 de Abril. Reglamentación Técnico-sanitaria para la elaboración, 
circulación y comercio de materiales poliméricos en relación con los productos alimenticios y 
alimentarios. 
UNE-EN 1452-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Generalidades 
TUBS: 
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Poli(Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos 
ACCESSORIS: 
UNE-EN 1452-3:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Poli(Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 3: Accesorios 
 
 
BFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
BFB2 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFB2ZZ92,BFB25400. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Tubs extruïts de polietilè de baixa densitat per a transport i distribució d'aigua a pressió a 
temperatures fins a 40°C, amb unions soldades o connectats a pressió. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes 
ni d'altres defectes. 
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix. 
Els tubs han d’anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre 
marques =< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts 
d’iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el emmagatzematge, exposició a la 
intempèrie, manipulació, instal.lació i ús normals no n’afectin a la llegibilitat. 
La informació mínima requerida ha de ser la següent: 
- Referència a la norma EN 12201 
- Identificació del fabricant 
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm 
- Sèrie SDR a la que pertany 
- Material i designació normalitzada 
- Pressió nominal en bar 
- Període de producció (data o codi) 
Les bobines han d’anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la 
llargària romanent sobre la bobina 
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves. 
Contingut de negre de fum:  2 al 2,5% en masa. 
Índex de fluïdesa: 
- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 
min 
- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 
Temperatura de treball:  <= 40°C 
Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 
+-------------------------------------+ 
¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦ 
¦                 ¦   a 20°C (bar)    ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦ 
¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦ 
¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦ 
+-------------------------------------+ 
Gruix de la paret i les seves tolerències: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦      ¦                    SÈRIE                              ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦              Pressió nominal, PN (bar)                ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦                Gruix de paret, e (mm)                 ¦ 
¦  DN  ¦-------------------------------------------------------¦ 
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ 
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦ 
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¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦ 
¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦ 
¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦ 
¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦ 
¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦ 
¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦ 
¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦ 
¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦ 
¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 
¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦ 
¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦ 
¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦ 
¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦ 
¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦ 
¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦ 
¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦ 
¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta: 
+------------------------------------------------+ 
¦   DN   ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦ 
¦  (mm)  ¦-------------------------¦    màxima   ¦ 
¦        ¦    mín.    ¦    màx.    ¦             ¦ 
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦ 
¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦ 
¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦ 
¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦ 
¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦ 
¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦ 
¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦ 
¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦ 
¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦ 
¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦ 
¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦ 
¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦ 
¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦ 
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¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦ 
¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦ 
¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦ 
¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦ 
+------------------------------------------------+ 
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE-EN 12201-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles o en trams rectes. 
El tub subministrat en rotlles ha d’enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació 
localitzada. 
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre 
nominal. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes. 
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la 
pila ha de ser <= 1,5 m. 
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades. 
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción 
de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades. 
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción 
de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción 
de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
*UNE 53333:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de media y alta densidad para canalizaciones 
enterradas de distribución de combustibles gaseosos. Características y métodos de ensayo. 
 
 
BFBA - ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A DERIVACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFBA6A8A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Accessoris de polietilè per a conduccions. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Accessori manipulat de polietilè d'alta densitat per a instal·lacions de transport i 
distribució d'aigua amb una temperatura fins a 40°C 
- Accessori manipulat de polietilè de mitja densitat per a instal·lacions de transport i 
distribució de gas amb una temperatura fins a 40°C 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
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puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
L'accessori ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. 
No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes. 
Els accessoris manipulats han d'estar fets per la unió soldada de diverses posicions de tubs. 
Els accessoris injectats han d'estar fets amb motlle, formant una peça sencera i no han 
d'existir soldadures intermitges. 
Cada peça ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

+---------------------------------------------------------------------+ 
¦  Accessoris de Baixa densitat   ¦   Accessoris de Mitja densitat    ¦ 
¦  Accessoris d'Alta densitat     ¦                                   ¦ 
¦---------------------------------¦-----------------------------------¦ 
¦ - Nom o marca comercial del     ¦    - La inscripció: GAS           ¦ 
¦   fabricant                     ¦    - UNE 53-333                   ¦ 
¦ - Diàmetre nominal i sèrie del  ¦    - SRD i Diàmetre nominal       ¦ 
¦   tub SDR                       ¦    - Identificació del fabricant  ¦ 
¦ - Informació del fabricant      ¦    - Any de fabricació            ¦ 
¦ - Intèrval de SDR de fusió      ¦    - Referència del material:     ¦ 
¦ - Referència del material:      ¦      MDPE                         ¦ 
¦    PE 40  (Baixa densitat)      ¦                                   ¦ 
¦    PE 100 (Alta densitat)       ¦                                   ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------¦ 
¦  Tot en aquest mateix ordre                                         ¦ 
+---------------------------------------------------------------------+ 

ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A INSTAL.LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA A PRESSIÓ: 
El material ha de complir els requisits de la norma UNE-EN 12201-3. 
ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA: 
Material (UNE 53-188): Polietilè de densitat entre 931 i 940 kg/m3 + pigment groc 
Esforç tangencial de treball/Pressió nominal:  5,0 
Pressió màxima de treball:  <= 4 bar 
Temperatura de treball:  <= 40°C 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats. 
Sobre l’etiqueta dels accessoris per a les canonades per al subministrament d’aigua a pressió 
hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Número de la En 12201 
- Material i designació normalitzada 
- Interval de pressió en bar 
- Tolerància (només per als accessoris amb extrem mascle) dn=>280 mm 
- Interval de SDR de fusió 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes. 
S'ha d'evitar col·locar la tuberia directament al terreny, col·locant una fusta o cartró 
comprimit que no fan malbé el polietilè. 
No poden estar en contacte amb olis hidràulics i lubricants, productes químics agressius i 
dissolvents. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A INSTAL.LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA A PRESSIÓ: 
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UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades. 
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción 
de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades. 
UNE-EN 12201-3:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 3: Accesorios. 
ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA: 
UNE 53333:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de media y alta densidad para canalizaciones 
enterradas de distribución de combustibles gaseosos. Características y métodos de ensayo. 
 
 
BFBB - ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A CANVIS DE DIRECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFBB1C35,BFBBZZ85,BFBBZZ86. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Accessoris de polietilè per a conduccions. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Accessori manipulat de polietilè d'alta densitat per a instal·lacions de transport i 
distribució d'aigua amb una temperatura fins a 40°C 
- Accessori manipulat de polietilè de mitja densitat per a instal·lacions de transport i 
distribució de gas amb una temperatura fins a 40°C 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
L'accessori ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. 
No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes. 
Els accessoris manipulats han d'estar fets per la unió soldada de diverses posicions de tubs. 
Els accessoris injectats han d'estar fets amb motlle, formant una peça sencera i no han 
d'existir soldadures intermitges. 
Cada peça ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

+---------------------------------------------------------------------+ 
¦  Accessoris de Baixa densitat   ¦   Accessoris de Mitja densitat    ¦ 
¦  Accessoris d'Alta densitat     ¦                                   ¦ 
¦---------------------------------¦-----------------------------------¦ 
¦ - Nom o marca comercial del     ¦    - La inscripció: GAS           ¦ 
¦   fabricant                     ¦    - UNE 53-333                   ¦ 
¦ - Diàmetre nominal i sèrie del  ¦    - SRD i Diàmetre nominal       ¦ 
¦   tub SDR                       ¦    - Identificació del fabricant  ¦ 
¦ - Informació del fabricant      ¦    - Any de fabricació            ¦ 
¦ - Intèrval de SDR de fusió      ¦    - Referència del material:     ¦ 
¦ - Referència del material:      ¦      MDPE                         ¦ 
¦    PE 40  (Baixa densitat)      ¦                                   ¦ 
¦    PE 100 (Alta densitat)       ¦                                   ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------¦ 
¦  Tot en aquest mateix ordre                                         ¦ 
+---------------------------------------------------------------------+ 

ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A INSTAL.LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA A PRESSIÓ: 
El material ha de complir els requisits de la norma UNE-EN 12201-3. 
ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA: 
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Material (UNE 53-188): Polietilè de densitat entre 931 i 940 kg/m3 + pigment groc 
Esforç tangencial de treball/Pressió nominal:  5,0 
Pressió màxima de treball:  <= 4 bar 
Temperatura de treball:  <= 40°C 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats. 
Sobre l’etiqueta dels accessoris per a les canonades per al subministrament d’aigua a pressió 
hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Número de la En 12201 
- Material i designació normalitzada 
- Interval de pressió en bar 
- Tolerància (només per als accessoris amb extrem mascle) dn=>280 mm 
- Interval de SDR de fusió 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes. 
S'ha d'evitar col·locar la tuberia directament al terreny, col·locant una fusta o cartró 
comprimit que no fan malbé el polietilè. 
No poden estar en contacte amb olis hidràulics i lubricants, productes químics agressius i 
dissolvents. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A INSTAL.LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA A PRESSIÓ: 
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades. 
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción 
de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades. 
UNE-EN 12201-3:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 3: Accesorios. 
ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA: 
UNE 53333:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de media y alta densidad para canalizaciones 
enterradas de distribución de combustibles gaseosos. Características y métodos de ensayo. 
 
 
BFBC - ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A REDUCCIONS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Accessoris de polietilè per a conduccions. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Accessori manipulat de polietilè d'alta densitat per a instal·lacions de transport i 
distribució d'aigua amb una temperatura fins a 40°C 
- Accessori manipulat de polietilè de mitja densitat per a instal·lacions de transport i 
distribució de gas amb una temperatura fins a 40°C 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
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També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
L'accessori ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. 
No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes. 
Els accessoris manipulats han d'estar fets per la unió soldada de diverses posicions de tubs. 
Els accessoris injectats han d'estar fets amb motlle, formant una peça sencera i no han 
d'existir soldadures intermitges. 
Cada peça ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

+---------------------------------------------------------------------+ 
¦  Accessoris de Baixa densitat   ¦   Accessoris de Mitja densitat    ¦ 
¦  Accessoris d'Alta densitat     ¦                                   ¦ 
¦---------------------------------¦-----------------------------------¦ 
¦ - Nom o marca comercial del     ¦    - La inscripció: GAS           ¦ 
¦   fabricant                     ¦    - UNE 53-333                   ¦ 
¦ - Diàmetre nominal i sèrie del  ¦    - SRD i Diàmetre nominal       ¦ 
¦   tub SDR                       ¦    - Identificació del fabricant  ¦ 
¦ - Informació del fabricant      ¦    - Any de fabricació            ¦ 
¦ - Intèrval de SDR de fusió      ¦    - Referència del material:     ¦ 
¦ - Referència del material:      ¦      MDPE                         ¦ 
¦    PE 40  (Baixa densitat)      ¦                                   ¦ 
¦    PE 100 (Alta densitat)       ¦                                   ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------¦ 
¦  Tot en aquest mateix ordre                                         ¦ 
+---------------------------------------------------------------------+ 

ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A INSTAL.LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA A PRESSIÓ: 
El material ha de complir els requisits de la norma UNE-EN 12201-3. 
ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA: 
Material (UNE 53-188): Polietilè de densitat entre 931 i 940 kg/m3 + pigment groc 
Esforç tangencial de treball/Pressió nominal:  5,0 
Pressió màxima de treball:  <= 4 bar 
Temperatura de treball:  <= 40°C 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats. 
Sobre l’etiqueta dels accessoris per a les canonades per al subministrament d’aigua a pressió 
hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Número de la En 12201 
- Material i designació normalitzada 
- Interval de pressió en bar 
- Tolerància (només per als accessoris amb extrem mascle) dn=>280 mm 
- Interval de SDR de fusió 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes. 
S'ha d'evitar col·locar la tuberia directament al terreny, col·locant una fusta o cartró 
comprimit que no fan malbé el polietilè. 
No poden estar en contacte amb olis hidràulics i lubricants, productes químics agressius i 
dissolvents. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A INSTAL.LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA A PRESSIÓ: 
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades. 
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UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción 
de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades. 
UNE-EN 12201-3:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 3: Accesorios. 
ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA: 
UNE 53333:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de media y alta densidad para canalizaciones 
enterradas de distribución de combustibles gaseosos. Características y métodos de ensayo. 
 
 
BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFWBZZ92,BFWB2505,BFWA1F80,BFWA1E80,BFWA1C80,BFWAZZ90,BFWB1505. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, 
reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total 
execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han 
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves 
aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
 
 
BFY - ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFYBZZ92,BFYB2505,BFYA1F80,BFYA1E80,BFYA1C80,BFYAZZ90. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de 
fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves 
aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
 
 
BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG1 - CAIXES I ARMARIS 
BG11 - CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG110080. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Caixes generals de protecció de poliester reforçat, segons esquemes UNESA. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'allotjar els elements de protecció de les línies repartidores. 
El poliester ha d'anar reforçat amb fibra de vidre. 
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 
Ha de portar muntades tres bases portafusibles (UNE 21-103) i un seccionador de neutre. 
Ha de portar borns d'entrada i sortida per a la connexió directa de les fases i del neutre. 
La caixa ha de tenir un sistema d'entrada i sortida per als conductors. 
Ha de portar un mínim de quatre orificis per a fixar-lo. 
La caixa ha de tenir un sistema de ventilació. 
El tancament de la caixa s'ha de fer mitjançant un cargol triangular i ha de ser precintable. 
Grau de protecció (UNE 20-324): 
     - Instal.lacions interiors >= IP-417 
     - Instal.lacions exteriors >= IP-437 
Rigidesa dielèctrica >= 375 kV 
Classe tèrmica (UNE 21-305) A 
L'esquema d'instal.lació ha de seguir les normes UNESA. 
Resistència a la flama (UNE 53-315) Autoextingible 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
La C.G.P. ha de portar una placa on s'indiqui de forma indeleble i ben visible les dades 
següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
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- Tipus 
- Tensió nominal d'alimentació 
- Intensitat nominal 
- Anagrama UNESA 
- Grau de protecció 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
BG16 - CAIXES DE DERIVACIO RECTANGULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG162010. 
 
BG MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES 
BG1 CAIXES I ARMARIS 
BG16 CAIXES DE DERIVACIO RECTANGULARS 
 

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 

 

DEFINICIO: 

Caixes de derivació. 

S'han considerat els materials següents: 

- Plàstic 

- Fosa d'alumini 

- Planxa d'acer 

- Plastificat 

S'han considerat els graus de protecció següents: 

- Normal 

- Estanca 

- Antihumitat 

- Antideflagrant 

 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 

La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge. 

Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació. 

Grau de protecció (UNE 20-324): 
------------------------------------------------------------------------- 
|                                  TIPUS                                | 
|-----------------------------------------------------------------------| 
|MATERIAL       | NORMAL   | ESTANCA  |  ANTIHUMITAT  | ANTIDEFLAGRANT  | 
|---------------|----------|----------|---------------|-----------------| 
|Plàstic        |>= IP-405 |>= IP-535 |  >= IP-545    |     -           | 
|Plastificada   |>= IP-517 |>= IP-537 |  >= IP-547    |     -           | 
|Planxa d'acer  |>= IP-517 |>= IP-537 |  >= IP-547    |>= IP-557        | 
|Fosa d'alumini |>= IP-517 |>= IP-537 |  >= IP-547    |>= IP-557        | 
------------------------------------------------------------------------- 
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GRAU DE PROTECCIO ANTIDEFLAGRANT: 

El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs. 

Temperatura d'autoinflamació (T)....................................... 300 <= T <= 450°C 

Grup d'explosió (UNE 20-320)......................................................... IIB 

 

GRAU DE PROTECCIO NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT: 

El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs. 

 

GRAU DE PROTECCIO ANTIHUMITAT: 

Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat. 

 

PLASTIFICADA: 

El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat. 

El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió. 

La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material 

anticorrosiu. 

 

PLASTIC: 

La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos. 

Resistència a la flama (UNE 53-315)....................................... Autoextingible 

 

PLANXA: 

El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió. 

La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material 

anticorrosiu. 

 

FOSA D'ALUMINI: 

La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material 

anticorrosiu. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 
BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
BG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL.LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG212910. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció. 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal 
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els 
conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres. 
El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m. 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 
- Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents 
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars. 
Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els 
1,5 m. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos 
generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para 
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 
 
 
BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG22U810,BG22RJ10. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal. 
Es consideraran els següents tipus de tubs: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d’halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal 
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els 
conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres. 
El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 
- Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos 
generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para 
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 
 
 
BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
BG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG314300,BG312300,BG313502,BG313600,BG313800,BG311900. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal.lacions en general, 
per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, 
bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar. 
S’han considerat els tipus de cables següents: 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè 
reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV. 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè 
reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d’halògens a base de poliolefina, de baixa 
emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1–K (AS) 0,6/1 kV. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 
i UNE 21-022. 
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva 
superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser 
raonablement cilíndrica. 
L’aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva 
superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1): 
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- Cables unipolars:  
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 
- Com a conductor neutre: Blau 
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 
- Cables bipolars:  Blau i marró 
- Cables tripolars: 
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 
- Cables tetrapolars: 
- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 
- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i 
verd 
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)): 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦ 
¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ 
¦Gruix (mm)   ¦ 0,7  ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1 
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C 
Tensió màxima admissible (c.a.): 
- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 
- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV 
Toleràncies: 
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat – (0,1 mm + 10% del valor 
especificat) 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1. 
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la 
identificació de la secció dels conductors de fase. 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 
La coberta ha de se d’una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha 
de complir les especificacions de la norma UNE 21123-4. 
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la 
identificació de la secció dels conductors de fase. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines. 
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus de conductor 
- Secció nominal 
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació. 
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV. 
*UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características 
*UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables 
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UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados 
de los cables eléctricos. 
*UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables 
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados. 
*UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. 
Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo. 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. 
Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina. 
 
 
BG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG380900,BG380A00. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 
de secció. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre. 
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines o tambors. 
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Material, secció, llargària i pes del conductor 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
UNE 21012:1971 Alambres de cobre duro de sección recta circular. Características 
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los 
materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección. 
 
 
BG3Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG3ZE110. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunts d’elements necessaris per a l’empalmament dels conductors elèctrics. 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s’utilitzi en obra pública, l’acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea de lliure Canvi. 
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a conductors de coure, 
conductors de coure nus, conductors d'alumini, rodons de coure, platines de coure, 
canalitzacions o conductors de seguretat, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva 
qualitat i bon funcionament. 
El material dels accessoris de connexionat ha de ser compatible amb el material del conductor. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
BG46 - CAIXES SECCIONADORES FUSIBLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG46E010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Caixes seccionadores fusibles amb fusibles cilíndrics o de tipus ganiveta. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Les peces de contacte metàl·liques han d'estar protegides de la corrosió. 
La caixa ha d'anar articulada en l'eix inferior de la base, de forma que es pugui obrir i 
tancar amb facilitat i actuar com a seccionador de corrent. 
Ha de poder incorporar indicador de fusió. 
No han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 
Resistència a la calor:  Ha de complir 
Resistència mecànica:  Ha de complir 
Quan el fusible és de ganiveta, la base ha de dur unes pinces metàl·liques que subjectin el 
fusible per pressió i que garanteixin el contacte d'aquest amb els conductors. 
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Quan el fusible és cilíndric, la base ha de ser de material aïllant i incombustible, ha de 
portar els borns per a la seva connexió a la xarxa i els forats previstos per a la seva 
fixació. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
La base ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Referència del tipus de fabricant 
- Tensió nominal 
- Intensitat nominal 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 60269-1:2000 Fusibles de baja tensión. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles. 
 
 
BG5 - APARELLS DE MESURA 
BG51 - COMPTADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG519780. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Aparells comptadors d'energia elèctrica. 
S'ha de considerar els tipus següents: 
- Comptadors d'energia activa 
- Comptadors d'energia reactiva 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Comptador d'inducció per a corrent altern format per: 
- Sòcol-caixa de borns 
- Tapa transparent de policarbonat injectat autoextingible 
- Tapaborns de material aïllant premsat 
- Sistema de mesurament format per bobina de tensió, d'intensitat i disc rotor. Ha d'anar 
situat a l'interior i fixat sobre un bastidor metàl.lic 
- Bastidor de planxa d'acer per a fixar-lo al suport, situat a l'exterior 
Han d'estar dissenyats i fabricats tal que no presentin perill per a les persones per 
temperatura excessiva o descàrrega elèctrica. 
No han de propagar foc. 
Han d'anar protegits contra la corrosió i contra la penetració de sòlids, pols i aigua. 
Han de ser inmunes a les perturbacions electromagnètiques i no han de generar perturbacions 
radioelèctriques. 
Els tres primers elements s'han de poder precintar. 
Tensions de referència:  120-230-277-400-480 V 
Intensitats de base:  5-10-15-20-30-40-50 A 
Freqüència:  50 Hz 
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Aïllament (DIN 43857):  Classe II doble aïllament 
Grau de protecció (UNE 20-324):  IP-53X 
Dimensions principals (DIN 43857):  Ha de complir 
 
COMPTADOR D'ENERGIA ACTIVA: 
Precisió (UNE 21-310):  classe 1 o 2 
Ha de portar un mecanisme integrador de lectura a KW/h per a simple, doble o triple tarifa. 
 
COMPTADOR D'ENERGIA REACTIVA: 
Precisió (UNE 21-310):  classe 3 
Ha de portar un mecanisme integrador de lectura a kVA/h per a tarifa simple. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Ha de portar una placa exterior on s'indiquin les característiques següents: 
- Marca i lloc de fabricació. 
- Designació del tipus d'aparell. 
- Nombre de fases i conductors del circuit al qual es pot connectar. 
- Senyalització amb números romans de cada integrador i del que està en servei 
- Indicació de la data del BOE en què es va publicar l'aprovació del tipus de comptador 
Ha de portar una placa interior on figurin les dades següents: 
- Constant del comptador. 
- Tensió de referència. 
- Número de sèrie i any de fabricació. 
- Temps de referència. 
- Classe de precissió. 
- Intensitat nominal. 
- Freqüència nominal en Hz. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
UNE 20324:1993 Grados de protección proporcionados por las envolventes (código IP). (CEI 529: 
1989). 
UNE-EN 60707:2000 Inflamabilidad de materiales sólidos no metálicos expuestos a fuentes de 
llama. Lista de métodos de ensayo. 
UNE 21-310-90 (2) 2R "Contadores de inducción de energía eléctrica activa para corriente 
alterna de clases 0,5, 1 y 2."  
UNE_EN 61036 94 "Contadores estáticos de energía activa para corriente alterna (clase 1 y 2)." 
UNE-EN 61036:1997 Contadores estáticos de energía activa para corriente alterna (clase 1 y 2). 
 
REACTIVA: 
UNE 21-310-90 (3) "Contadores de inducción de energía reactiva (varhorímetros)." 
 
 
BGD - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA 
BGD2 - PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGD2E010,BGD21110. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada) o d'acer en forma d'estel 
(massissa) o quadrada (massissa) de fins a 1 m2 de superficie i de 2 mm, 2,5 mm, 3 mm o 4 mm 
de gruix. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de formar l'elèctrode del circuit de connexió a terra. 
Ha de disposar d'un dispositiu per a fixar sòlidament el cable de la línea de terra, 
mitjançant una placa i un vis; aquest cable ha de tenir una secció mínima de 35 mm2. 
ACER: 
La placa ha d'estar protegida per galvanització en calent. Aquesta ha de complir les 
especificacions de la UNE-EN ISO 1461. 
El recobriment ha de ser llis, no ha de mostrar cap discontinuitat en la capa de zinc, no ha 
de tenir taques, inclusions de fluxe, cendres o motes, apreciables a simple vista. 
La superfície especificada es considera com a superfície útil de la placa. 
Toleràncies: 
- Gruix:  - 0,1 mm 
- Superfície útil:  - 0,01 m2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de 
hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
BGDZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGDZE020,BGDZE030. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, per a col.locar 
superficiament. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El punt de posada a terra ha d'estar situat fora del sòl i ha de servir d'unió entre la línia 
d'enllaç amb terra i la línia principal de terra. 
Ha d'estar format pels següents components: 
- Caixa  
- Entrada i sortida de caixa tipus estanc. 
- Dispositiu de connexió 
- Accessoris 
L'envolvent o carcasa ha d'estar construït amb material doble aïllant i estanc. 
El dispositiu de connexió intern ha de permetre la unió entre els conductors de les línies 
d'enllaç i principal de terra, de forma que es pugui , mitjançant eines apropiades, separar-
les, a fi de poder mesurar la resistència de terra. 
El dispositiu de connexió ha de ser de platina de coure recoberta de cadmi de 2,5x33 cm i 0,4 
cm de gruix i amb suports de material aïllant. 
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida. 
Ha d'estar preparat amb un sistema de fixació segur. 
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Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Resistència de l'aïllament (UNE-EN 60669-1):  Ha de complir 
Resistència mecànica (UNE-EN 60669-1):  Ha de complir 
Capacitat dels borns: 
+----------------------------------------------+ 
¦ I nominal (A) ¦ I nominal (A) ¦ Secció (mm2) ¦ 
¦----------------------------------------------¦ 
¦     II o IV   ¦      125      ¦   <=50       ¦ 
+----------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los 
materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección. 
 
 
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGW3 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW31000. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV 0,6/1 
Kv, rodons de coure, platines de coure o canalitzacions conductores. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors de coure, 
conductors de coure nus, conductors d'alumini, rodons de coure, platines de coure, 
canalitzacions o conductors de seguretat, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva 
qualitat i bon funcionament. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de 
coure, d'1 m de conductor de coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de coure, 
d'1 m de platina de coure, d'1 m de canalització o d'1 m de conductor de seguretat. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BGY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGY3 - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELECTRICS DE TENSIO 
BAIXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGY38000. 
 
BG MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES 
BGY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES 
BGY3 PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELECTRICS DE TENSIO BAIXA 
 

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 

 

DEFINICIO: 

Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus. 

 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser adequats per a conductors de coure nus i no han de fer 

disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure 

nu. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BGYD - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGYD2000. 
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1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra 
o per a plaques de connexió a terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i 
bon funcionament. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de 
connexió a terra, o d'una placa de connexió a terra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BH - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
BHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
BHM1 - COLUMNES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica amb base-platina i porta i 
coronament sense platina, de fins a 10 m d'alçària, o columna de tub d'acer galvanitzat de 2,5 
m d'alçària. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany. 
La columna estarà dissenyada i fabricada segons les especificacions de les normes EN 40-2 i EN 
40-5. 
No es pot fer servir acer efervescent. El material ha de complir amb una de les següents 
normes, i ser adequat per a la galvanització en calent quan es requereixi aquesta protecció: 
- Columnes de planxa o xapa d’acer:  material d’acord amb les normes EN 10025 (excepte el 
tipus S185), EN 10149-1 i EN 10149-2 
- Columnes d’acer acabat en calent:  material d’acord amb la norma EN 10210 
- Columnes d’acer conformat en fred:  material d’acord amb la norma EN 10219 
- Columnes d’acer inoxidable:  material d’acord amb la norma EN 10088 
Ha de tenir una superfície llisa i sense defectes com és ara bonys, bombolles, esquerdes, 
incrustacions o exfoliacions, que siguin perjudicials per al seu ús. 
El recobriment de la capa de zinc, si n’hi ha, ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques, 
inclusions de flux o cendres apreciables visualment. 
Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra. 
Dimensions de la base-platina en funció de l'alçaria: 
+-----------------------------------------------------------+ 
¦Dimensions (mm) ¦        300x300x6          ¦  400x400x10  ¦ 
¦----------------¦---------------------------¦--------------¦ 
¦Alçària (m)     ¦ 2,5  ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  8   ¦  10   ¦ 
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+-----------------------------------------------------------+ 
Perns d'ancoratge:  acer S 235 JR 
Dimensions dels registres i de les portes:  Han de coplir les especificacions de la norma UNE-
EN 40-2 
Dimensions de la subjecció dels llums:  Han de coplir les especificacions de la norma UNE-EN 
40-2 
Galvanització en calent, contingut de zinc del bany:  >= 98,5% 
Si és de forma troncocònica: 
- Conicitat (C):  1,2% <= C <= 1,3% 
Les columnes han d’anar marcades, de manera clara i duradera, amb la següent informació com a 
mínim: 
- El nom o símbol del fabricant 
- L’any de fabricació 
- Referència a la norma EN 40-5 
- Un codi de producte únic 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
Toleràncies: 
- Rectitud (xt, xp): 
     - sobre la llargària total lt:  xt =< 0,003 x lt 
     - sobre una llargària parcial lp >= 1m:  xp =< 0,003 x lp 
- Llargària: 
     - columnes d’alçaria nominal =< 10 m:  ± 25 mm 
     - columnes d’alçària nominal > 10 m:  ± 0,6% 
- Apertura porta: + 10 mm;  - 0 mm 
- Secció transversal: 
     - tolerància de la circumferència:  ± 1% 
     - desviació forma (seccions circulars):  ± 3% diàmetre calculat a partir de la 
circumferència mesurada 
     - desviació forma (seccions poligonals):  ± 4% valor nominal sobre les cares del polìgon 
- Dimensions del acoblament: 
     - llargària:  ± 2 mm 
     - diàmetre: 
          - fixació obtinguda a partir de tubs d’acer:  tolerància segons EN 10210-2 
          - fixació obtinguda durant el procés de fabricació:  ± 2% 
- Torsió: 
     - columna encastada:  >5º entre el braç de la columna i l’eix radial que passa pel centre 
de la porta 
     - columna amb placa d’ancoratge:  ± 5º entre el braç de la columna i la posició prevista 
de la placa 
- Gruix:  la tolerància serà la que s’exigeix al material del que s’obté la columna 
- Verticalitat (columnes amb placa d’ancoratge):  <1º entre l’eix de la columna i l’eix 
perpendicular al pla de la placa 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments. 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
   - Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del 
producte 
El símbol normalitzat del marcatge CE, ha d’anar acompanyat de la següent informació: 
- El número d’identificació de l’organisme notificat 
- El nom o la marca d’identificació del fabricant 
- L’adreça enregistrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
- El número de certificat de conformitat CE 
- Referència a la norma europea EN 45-5 
- Descripció del producte i usos previstos 
- Les característiques dels valors del producte a declarar 
     - Resistència a càrregues horitzontals 
     - Prestacions davant de l’impacte de vehicles 
     - Durabilitat 
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones. 
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y 
báculos de alumbrado de acero. 
 
 
BHM3 - BÀCULS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHM3E060. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Bàcul de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària i 2,5 m de sortint, com a màxim, 
d'un sol braç, amb platina de base i porta. 
S'han de considerar els tipus següents: 
- Bàcul troncocònic 
- Bàcul amb braç de tub 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany. 
El bàcul estarà dissenyat i construït segons les especificacions de les normes EN 40-2 i EN 
40-5. 
No es pot fer servir acer efervescent. El material ha de complir amb una de les següents 
normes, i ser adequat per a la galvanització en calent quan es requereixi aquesta protecció: 
- Bàculs de planxa o xapa d’acer:  material d’acord amb les normes EN 10025 (excepte el tipus 
S185), EN 10149-1 i EN 10149-2 
- Bàculs d’acer acabat en calent:  material d’acord amb la norma EN 10210 
- Bàculs d’acer conformat en fred:  material d’acord amb la norma EN 10219 
- Bàculs d’acer inoxidable:  material d’acord amb la norma EN 10088 
Ha de tenir una superfície llisa i sense defectes, com és ara bonys, butllofes, esquerdes o 
incrustacions que siguin perjudicials per al seu ús. 
El recobriment de la capa de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques, inclusions de 
flux o cendres apreciables visualment. 
Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra. 
Dimensions de la base-platina en funció de l'alçària: 
+----------------------------------------------------------+ 
¦Dimensions (mm) ¦    300x300x6       ¦     400x400x10     ¦ 
¦----------------¦--------------------¦--------------------¦ 
¦Alçària (m)     ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  8   ¦  9   ¦  10  ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
Pern d'ancoratge:  acer S 235 JR 
Dimensions dels registres i de les portes:  Han de complir les especificacions de la norma 
UNE-EN 40-2 
Dimensions de la subjecció de les lluminàries:  Han de complir les especificacions de la norma 
UNE-EN 40-2 
Galvanització en calent, contingut de zinc del bany:  >= 98,5% 
TRONCOCÒNIC: 
- Conicitat (C):  1,2% <= C <= 1,3% 
Els bàculs Han d’anar marcats, de manera clara i duradora, amb la següent informació com a 
mínim: 
- El nom del fabricant 
- L’any de fabricació 
- Referència a la norma EN 40-5 
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- Un codi de producte únic 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
Toleràncies: 
- Rectitud (xt, xp): 
     - sobre la llargària total lt:  xt =< 0,003 x lt 
     - sobre una llargària parcial lp >= 1m:  xp =< 0,003 x lp 
- Llargària: 
     - bàculs d’alçària nominal =< 10 m:  ± 1% 
     - bàculs d’alçària nominal > 10 m:  ± 1,2% 
- Sortint del bàcul:  ± 2% 
- Angle de fixació de la lluminària:  ± 2º respecte a l’horitzontal (sense càrrega) 
- Obertura porta: + 10 mm;  - 0 mm 
- Secció transversal: 
     - tolerància de la circumferència:  ± 1% 
     - desviació forma (seccions circulars):  ± 3% diàmetre calculat a partir de la 
circumferència mesurada 
     - desviació forma (seccions poligonals):  ± 4% valor nominal sobre les cares del polígon 
- Dimensions del acoblament: 
     - llargària:  ± 2 mm 
     - diàmetre: 
          - fixació obtinguda a partir de tubs d’acer:  tolerància segons EN 10210-2 
          - fixació obtinguda durant el procés de fabricació:  ± 2% 
- Torsió: 
     - bàcul encastat:  >5º entre el braç del bàcul i l’eix radial que passa pel centre de la 
porta 
     - bàcul amb placa d’ancoratge:  ± 5º entre el braç del bàcul i la posició prevista de la 
placa 
- Gruix:  la tolerància serà la que s’exigeix al material del que s’obté la bàcul 
- Verticalitat (bàculs amb placa d’ancoratge):  <1º entre l’eix del bàcul i l’eix 
perpendicular al pla de la placa 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments. 
Ha de portar un encuny d'identificació, visible, i amb distintiu de la marca i número 
d'identificació. 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
   - Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del 
producte 
El símbol normalitzat del marcatge CE, ha d’anar acompanyat de la següent informació: 
- El número d’identificació de l’organisme notificat 
- El nom o la marca d’identificació del fabricant 
- L’adreça enregistrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
- El número de certificat de conformitat CE 
- Referència a la norma europea EN 45-5 
- Descripció del producte i usos previstos 
- Les característiques dels valors del producte a declarar 
     - Resistència a càrregues horitzontals 
     - Prestacions davant de l’impacte de vehicles 
     - Durabilitat 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones. 
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UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y 
báculos de alumbrado de acero. 
 
 
BHMZ - ELEMENTS ESPECIALS PER A SUPORTS DE LLUMENERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHMZ1006. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a columnes, braços murals o bàculs. 
Es contemplen els següents elements: 
- Conjunt de perns per a cimentació 
- Conjunt d'elements per a fixació de pal d'acer sobre façana 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, les dimensions, etc., han de ser els adequats per als suports 
d'enllumenat i no han de disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació 
en cap de les seves aplicacions. 
La rosca no presentarà cap defecte en els seus fils. 
CONJUNT DE PERNS PER A CIMENTACIÓ: 
Material dels perns d’ancoratge:  F-1115 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Dimensions en cm 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per a instal.lar una columna, un bàcul o 
un braç mural. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BHQ - PROJECTORS PER A EXTERIORS 
BHQ0 - PROJECTORS PER A EXTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHQ0E020. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Projector per a exteriors amb reflector de forma rectangular o circular, obert o tancat, amb 
allotjament per a equip o sense, per a làmpada de vapor de sodi a pressió alta de fins a 1000 
W o per a làmpades de vapor de mercuri amb halogenurs metàl·lics de fins a 2000 W. 
 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
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Ha d'estar format per un cos amb portalàmpades, un reflector, i un suport per a la seva 
subjecció i orientació. 
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de 
portar el símbol "Terra". 
L'entrada de cables s'ha de fer per mitjà d'un premsaestopa i pel fons del cos que 
conjuntament amb la carcassa ha de garantir un grau de protecció contra la pols i l’humitat de 
IP-66. 
L'acabat de totes les parts metàl·liques ha de ser esmaltat en color, al foc, excepte el 
reflector que ha de ser anoditzat brillant. 
Si és tancat, la tapa frontal ha de tenir un junt d'estanquitat. 
El sistema d’adaptació al suport estarà protegit contra la corrosió. 
Els mitjans de fixació del projector al seu suport han de permetre regular-ne la orientació. 
Han de tenir la resistència suficient per tal de garantir que un cop fixada la lluminària en 
la seva posició definitiva aquesta no variarà per causes accidentals. 
El dispositiu ha de resistir un pes cinc vegades superior al del projector totalment equipat. 
Ha de resistir vents de fins a 150 km/h sobre la superfície projectada del conjunt sense 
deformacions excessives. 
El projector ha d’estar proveït de sistemes de subjecció del cable de manera que aquest no 
transmeti cap esforç directament sobre les regletes de connexió dels equips o del 
portalàmpades. 
Es disposaran passacables de cautxú sempre que el conductor travessi parets o nervis de reforç 
per l’interior del projector. 
Ha de garantir els resultats prevists al projecte en quan a uniformitat i control de la llum. 
Quan el projecte ho especifiqui ha d'adaptar-se a la classificació fotomètrica senyalada per 
les especificacions de la CEI. 
Les maniobres d’obertura i tancament per al manteniment del projector i els seus accessoris 
s’han de poder fer sense necessitat de cap estri especial. 
Els suports dels portalàmpades i els de les làmpades, quan s’utilitzin, han de mantenir la 
làmpada en una posició determinada respecte al reflector amb la finalitat de satisfer el 
control òptic del projector. 
Increment màxim de tensió en borns de la làmpada provocat pel projector respecte al 
funcionament exterior de la làmpada: 
- Làmpada tubular clara de vapor de sodi de 400 W:  =< 12V 
- Làmpada tubular clara de vapor de sodi de 250 W:  =< 10V 
- Làmpada tubular clara de vapor de sodi de 150 W:  =< 7V 
- Làmpada tubular clara de vapor de sodi de 100 W:  =< 7V 
- Làmpada tubular clara de vapor de sodi de 70 W:  =< 5V 
Aïllament (REBT):  Classe I 
CARCASSA: 
Ha d'estar construïda de material inalterable a la intempèrie i amb garantia de resistència a 
les accions mecàniques i tèrmiques pròpies del seu funcionament. 
La carcassa pot estar feta en algun dels següents materials: 
- Alumini fos amb una composició química: 
Si=<11,00; Mn=<0,23; Ti=<0,02; Cu=<0,10; Zn=<0,50; Fe=<0,86; Ni=<0,11; Mg=<0,10 
El gruix no serà en cap punt inferior a 2 mm ni superior a 4 mm. 
- Planxa d’alumini amb una composició química: 
Si=<0,085; Mn=<0,005; Ti=<0,015; Cu=<0,005; Zn=<0,016; Fe=<0,150; Ni=<0,003; Mg=<0,0018 
El gruix no serà inferior a 1,2 mm en el punt més desfavorable. 
- Planxa d’acer d’algun dels següents tipus segons la norma UNE 36-086: AP00, AP01-AP02, AP03-
AP04, F-111 
L’anoditzat serà de 47 mícres en les lluminàries tancades i de 1012 mícres en les obertes. 
També podran ésser emprats altres materials sempre que compleixin les característiques 
funcionals esmentades en aquest plec, i sempre que tinguin una resistència a l’impacte de grau 
7 segons la norma UNE 20-324-93. 
Ha d'estar prevista per a allotjar les caixes de connexions i els equips d'encesa si es el 
cas. 
Ha d'estar proveïda d'entrades i sortides per als conductors dotades de premsaestopes per tal 
de garantir, juntament amb el sistema de tancament, un grau de protecció IP-66. 
CARACTERÍSTIQUES DELS PORTALÀMPADES DE LES LÀMPADES DE DOBLE ENVOLVENT: 
El portalàmpades ha de ser de rosca Edison. 
ha d’estar constituït per un cos de porcellana amb un tub interior de coure. 
Ha d’estar dissenyat i construït de manera que durant el seu normal funcionament no suposi cap 
risc per a les persones o el seu entorn. 
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Ha d’estar previst un espai suficientment ampli pels conductors d’alimentació a la cúpula del 
portalàmpades. 
Les parts del portalàmpades que puguin entra en contacte amb conductors amb tensió no han de 
presentar arestes vives ni una forma que puguin malmetre l’aïllament. 
Si el portalàmpades incorpora una rosca en el seu cos per a la seva subjecció a una espiga 
roscada de suport, aleshores ha de portar algun dispositiu que limiti la penetració d’aquesta 
espiga de suport. 
La connexió amb els cables d’alimentació ha de ser per cargol. El cargol s’ha de poder prémer 
de manera que no es pugui afluixar i en cap cas ha de malmetre el conductor. 
El conductor s’ha de poder introduir al portalàmpades sense cap mena de preparació especial, 
com ara soldadura amb estany dels fils, ús de terminals, etc. 
Tots els materials que constitueixen els borns de connexió han de ser compatibles entre si i 
amb el material del conductor. 
Els borns de connexió han d’estar muntats de manera que no es puguin afluixar ni agafar joc 
durant la seva normal manipulació. 
Han d’estar situats de manera que un cop connectats els conductors, no hi hagi cap perill de 
contacte accidental entre les parts en tensió o entre aquestes i parts metàl·liques 
accessibles. 
La subjecció dels conductors al portalàmpades ha de resistir els esforços mecànics que 
s’originen durant el normal funcionament. El conductor no s’ha de deixar anar de la connexió 
quan s’aplica un esforç de tracció de 20N en la direcció més desfavorable. 
Ha d’incorporar un dispositiu que eviti que en cas de vibració s’afluixi la làmpada. 
El conductor, un cop a dintre del born de connexió, ha de poder sobrepassar el diàmetre del 
cargol una distància de com a mínim el diàmetre d’aquest. 
El born de connexió ha d’incorporar un dispositiu de fixació per tal d’evitar que giri durant 
el roscat i desenroscat de la làmpada. 
El portalàmpades ha de permetre la introducció de qualsevol tipus de làmpada del tipus al qual 
està destinat fins que hi hagi contacte. 
Ha de permetre el roscat i desenroscat de la làmpada fins i tot si el casquet d’aquesta te 
alguna osca o petita imperfecció. En cap cas el portalàmpades ha de malmetre el casquet de la 
làmpada durant el roscat o desenroscat d’aquesta. 
El portalàmpades E-27 ha d’estar concebut de manera que no sigui possible accedir al casquet 
en tensió durant la manipulació de la làmpada. 
El portalàmpades E-40 ha d’estar concebut de manera que no sigui possible accedir al casquet 
de la làmpada quan aquesta està roscada a fons. 
Corrent nominal: 
- Portalàmpades E-27 alimentat a 250 V:  4 A 
- Portalàmpades E-40 alimentat a 250 V:  16 A 
- Portalàmpades E-40 alimentat a 125 V:  32 A 
Temperatura nominal de funcionament dels portalàmpades sense marca T: 
- Portalàmpades E-27:  165ºC 
- Portalàmpades E-40:  225ºC 
Temperatura mínima de funcionament dels portalàmpades amb marca T: 
- Portalàmpades E-27:  170ºC 
- Portalàmpades E-40:  230ºC 
Secció dels conductors que ha d’admetre la regleta de connexió: 
- Portalàmpades E-27:  0,5 mm2 =< S =<2,5 mm2 
- Portalàmpades E-40 (corrent nominal 16 A):  1,5 mm2 =< S =< 4 mm2 
- Portalàmpades E-40 (corrent nominal 32 A):  2,5 mm2 =< S =< 6 mm2 
Parell màxim a aplicar per al roscat de la làmpada: 
- Portalàmpades E-27:  0,4 Nm 
- Portalàmpades E-40:  0,8 Nm 
Característiques de la rosca de l’espiga de suport: 
- Portalàmpades E-27:  M10x1, M13x1 ó M16x1 
- Portalàmpades E-40:  M13x1 ó M16x1 
Mides del borns de connexió: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Portalàmpada¦ Diàmetre nominal¦ Diàmetre del forat¦ Llargària de la¦ 
¦            ¦   de la rosca   ¦   pel conductor   ¦  part roscada  ¦ 
¦            ¦       (mm)      ¦        (mm)       ¦                ¦ 
¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦    E-27    ¦        2,5      ¦         2,5       ¦       1,8      ¦ 
¦    E-40    ¦        3,5      ¦         3,5       ¦       2,5      ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
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VIDRE DE TANCAMENT: 
Ha de presentar un aspecte exterior uniforme i sense defectes (de planimetria, paral·lelisme a 
les seves cares, ondulacions, incrustacions, ratlladures, esquerdes, etc.). 
No tindrà defectes a la massa apreciables a simple vista (d'homogeneïtat, vitrificació, 
inclusions gasoses, etc.). 
La seva composició química ha d’estar exempta de manganès i ceri 
Transmitància inicial ( 1mm de gruix, longitud d’ona entre 500 i 800 mm):  96% 
Resistència al xoc tèrmic (DIN 52313):  >= 180ºC 
Coeficient de dilatació tèrmica:  85 E-7 ºC-1 
Temperatura de servei sense deformació:  =< 200ºC 
Resistència hidrolítica (UNE 43-708):  classe 3 
Resistència a l’impacte (UNE 20-324):  grau 3 
JUNTS D’ESTANQUITAT: 
Entre les diferents parts que composen les lluminàries i entre el cos i el reflector 
s’interposarà uns junts de material elastomèric. 
Els junts poden ser d’alguns dels següents tipus: 
- Junts d’elilè-propilè 
     - Càrrega de rotura (UNE 53-510-85) 
          - inicial:  100 kg/cm2 
          - després de 168 h a 120ºC:  95 kg/cm2 
     - Duresa Shore (UNE 53-130-91): 
          - inicial:  50 + 5 Sh 
          - després de 168 h a 120ºC:  60 + 5 Sh 
          - després de 168 h a 150ºC:  65 + 5 Sh 
     - Compressió a les 22 h (ASTM d-395-61):  15% 
     - Pes per extracte acetònic (UNE 53-561-74):  =< 20% 
- Junts de cautxú microcel·lular: 
     - Ha de ser de porus obert amb additiu antioxidant inalterable a les radiacions 
ultravioletes. 
     - Ha de resistir una temperatura de treball de 95ºC 
REFLECTORS: 
El reflector ha d’estar construït de planxa d’alumini amb un acabat anoditzat polit. Ha de ser 
resistent a la intempèrie i a les accions mecàniques i tèrmiques pròpies del seu funcionament. 
Puresa de l’aliatge:  99,7% 
Reflectància especular inicial:  69% 
Reflectància total: 
- per a 1 msv:  20% 
- per a 10 msv:  60% 
Gruix mínim de la planxa:  >= 1 mm 
Qualitat del segellat segons UNE 38-017:  Grau 0 
Inèrcia química segons UNE 38-016:  Ha de complir 
Gruix de la capa anòdica 
- lluminàries obertes:  4 mícres 
- lluminàries tancades:  8 mícres 
PROJECTORS AMB ALLOTJAMENT PER A EQUIP: 
En el cas de que la lluminària estigui preparada per a allotjar els accessoris de 
funcionament, aquests han d’estar en un compartiment independent del sistema òptic. 
L'espai per allotjar l'equip d'encesa ha d'estar entre el portalàmpades i el sistema de 
subjecció. 
Ha de ser accessible a través d'una portella. 
El dimensionat serà tal que permeti un muntatge folgat dels accessoris per a la seva adequada 
dissipació de calor. 
Els sistemes de tancament i fixació han de garantir la posició dels elements. 
El conjunt ha d'anar proveït d'un fiador que impedeixi l'apertura accidental. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
S'ha de subministrar amb làmpada i si té allotjament per a equip, amb equip d'encesa. 
El projector ha de portar gravades a la seva superfície les dades següents (o be ha d’anar 
acompanyat d’una documentació en la que i constin): 
     - Posició de funcionament, si no és universal 
     - Pes i dimensions del projector 
     - Superfície màxima exposada del projector 
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     - Alçària màxima de muntatge admissible 
     - Aptitud per a funcionament en interiors 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 
* EN 61167:1994 „Lámparas de halogenuros metálicos“. 
* UNE-EN 60662:1996 "Lámparas de vapor de sodio de alta presión". 
* UNE-EN 60598-2-5:1999 "Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 5: 
Proyectores“. 
* UNE-EN 60238:2000 "Portalámparas con rosca Edison". 
* UNE-EN 60061-2:1996 “Casquillos i portalámparas, junto con los calibres para el control de 
la intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 2: Portalámparas“. 
LLUMINARIES AMB EQUIP D'ENCESA: 
* UNE-EN 60922:1998 “Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga 
(excepto lámparas fluorescentes tubulares). Requisitos generales y de seguridad“ 
* UNE-EN 60923:1997 “Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga 
(excepto lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento.“ 
* UNE-EN 61048:1995 “Condensadores para utilización en los circuitos de lámparas fluorescentes 
tubulares y otras lámparas de descarga. Prescripciones generales y de seguridad“. 
* UNE-EN 61049:1995 “Condensadores para utilización en los circuitos de lámparas fluorescentes 
tubulares y otras lámparas de descarga. Prescripciones de funcionamiento“. 
* UNE-EN 60926:1998 “Aparatos auxiliares para lámparas. Aparatos arrancadores (excepto 
cebadores de efluvios). Prescripciones generales y de seguridad“. 
* UNE-EN 60927:1998 “Aparatos auxiliares para lámparas. Aparatos arrancadores (excepto 
cebadores de efluvios). Prescripciones de funcionamiento“. 
 
 
BHQZ - ELEMENTS ESPECIALS PER A PROJECTORS EXTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHQZ4024. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Caixa de xapa d'alumini per al muntatge encastat de projector lineal. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. 
No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ús normal 
o manteniment, suposar uns risc per als usuaris o pels elements de la instal·lació que 
l’envolten. 
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d’estar construït de manera que pugui 
suportar, sense precaucions especials, les condicions d’ús, muntatge i manteniment. 
Els dispositius de suport i fixació han de ser mecànics i regulables. 
Tots els materials necessaris per a un sistema de fixació donat han de ser compatibles entre 
si, i compatibles amb el carril i els accessoris que han de suportar. 
Els passos de cables a través del tub de PVC han d’estar fets amb premsaestopes, per tal de 
garantir el grau de protecció de l’envoltat en aquest punt. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
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- Material 
- Tipus 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BHU - LÀMPADES 
BHU3 - LAMPADES DE VAPOR DE SODI DE PRESSIO ALTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHU3E031. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmpades de descàrrega de vapor de sodi de pressió alta. 
Es contemplen els següents tipus de làmpades: 
- Làmpades amb ampolla elipsoidal o tubular en versió normal amb cebador interior o exterior 
- Làmpades amb ampolla elipsoidal o tubular en versió de color millorat amb cebador exterior 
- Làmpades amb ampolla elipsoidal d’elevada qualitat de color amb cebador interior 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les làmpades de vapor de sodi de pressió alta han de complir les especificacions de la norma 
UNE-EN 60-662. 
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. Queda expressament prohibit l’ús de 
làmpades amb l’ampolla o casquet defectuosos. 
Han d’estar formades per un tub de descàrrega que conté els electròdes i el metall, una 
ampolla exterior de vidre amb forma elipsoidal o tubular i un casquet metàl·lic normalitzat 
per al connexionat i la subjecció de la làmpada unit a l’ampolla. 
Ha d’arrencar i funcionar correctament alimentada a una tensió compresa entre el 92% i el 106% 
de la tensió nominal d’alimentació i a temperatures de fins a -40ºC. 
El casquet de la làmpada ha de complir els requisits de la norma UNE-EN 60-061. 
Temperatura de l’envolvent de la làmpada a qualsevol punt:=< 400ºC 
Temperatura del casquet de la làmpada: 
- Fixat amb massilles:  =< 210ºC 
- Fixat mecànicament:  =< 250ºC 
La desviació de qualsevol punt de la línia mitjana del tub de descàrrega respecte a l’eix del 
casquet (prenent com a vèrtex de referència el centre del contacte central del casquet serà 
inferior a 3º. 
 
LÀMPADES AMB AMPOLLA ELIPSOIDAL O TUBULAR EN VERSIÓ NORMAL AMB CEBADOR INTERIOR O EXTERIOR: 
Característiques dimensionals segons UNE-EN 60662 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
¦     Tipus de     ¦   Mètode    ¦ Diàmetre ¦Llargària màxima¦ Pes ¦Tipus de¦ 
¦     làmpada      ¦   d’encesa  ¦ màxim de ¦ de la làmpada  ¦     ¦casquet ¦ 
¦                  ¦             ¦l’ampolla ¦(inclòs casquet)¦     ¦        ¦ 
¦                  ¦             ¦   (mm)   ¦     (mm)       ¦ (g) ¦        ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ 50 AT elipsoidal ¦   Intern    ¦    72    ¦     165        ¦  60 ¦  E-27  ¦ 
¦ 50 AT elipsoidal ¦   Extern    ¦    72    ¦     165        ¦  60 ¦  E-27  ¦ 
¦   50 AT tubular  ¦   Extern    ¦    39    ¦     156        ¦  55 ¦  E-27  ¦ 
¦ 70 AT elipsoidal ¦   Intern    ¦    72    ¦     165        ¦  60 ¦  E-27  ¦ 
¦ 70 AT elipsoidal ¦   Extern    ¦    72    ¦     165        ¦  60 ¦  E-27  ¦ 
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¦  70 AT tubular   ¦   Extern    ¦    39    ¦     156        ¦  55 ¦  E-27  ¦ 
¦100 AT elipsoidal ¦   Extern    ¦    78    ¦     186        ¦ 105 ¦  E-40  ¦ 
¦ 100 AT tubular   ¦   Extern    ¦    48    ¦     211        ¦ 160 ¦  E-40  ¦ 
¦ 150 elipsoidal   ¦Intern/Extern¦    91    ¦     227        ¦ 180 ¦  E-40  ¦ 
¦   150 tubular    ¦Intern/Extern¦    48    ¦     211        ¦ 170 ¦  E-40  ¦ 
¦  250 elipsoidal  ¦Intern/Extern¦    91    ¦     227        ¦ 180 ¦  E-40  ¦ 
¦   250 tubular    ¦Intern/Extern¦    48    ¦     260        ¦ 200 ¦  E-40  ¦ 
¦  400 elipsoidal  ¦Intern/Extern¦   122    ¦     292        ¦ 250 ¦  E-40  ¦ 
¦   400 tubular    ¦Intern/Extern¦    48    ¦     292        ¦ 210 ¦  E-40  ¦ 
¦1000 AT elipsoidal¦   Extern    ¦   170    ¦     410        ¦ 450 ¦  E-40  ¦ 
¦  1000 AT tubular ¦   Extern    ¦    70    ¦     400        ¦ 450 ¦  E-40  ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
AT: Alta tensió 
Característiques elèctriques: 
+--------------------------------------------------------------------------------------+ 
¦Potència (W)   ¦ 50 AT  ¦ 50 AT  ¦ 50 AT  ¦ 70 AT  ¦ 70 AT  ¦ 70 AT  ¦ 100 AT ¦ 100 AT¦ 
¦               ¦elip/int¦elip/ext¦ tub/ext¦elip/int¦elip/ext¦ tub/ext¦elip/ext¦tub/ext¦ 
¦--------------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Temps màxim    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦d’encebat (s)  ¦   60   ¦   10   ¦   10   ¦   60   ¦   10   ¦   10   ¦   10   ¦   10  ¦ 
¦--------------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Temps màxim    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦d’establiment  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦d’una tensió de¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦50 V en borns  ¦    7   ¦    7   ¦    7   ¦    7   ¦    7   ¦    7   ¦    7   ¦   7   ¦ 
¦de la làmpada  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦(min)          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦--------------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Tensió mínima  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦de la xarxa per¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦funcionament   ¦   198  ¦   198  ¦   198  ¦   198  ¦   198  ¦   198  ¦   198  ¦  198  ¦ 
¦estable (V)    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦--------------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Tensió de      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦funcionament en¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦borns de la    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦làmpada        ¦ 85±15  ¦ 85±15  ¦ 85±15  ¦ 90±15  ¦ 90±15  ¦ 90±15  ¦ 100±15 ¦100±15 ¦ 
¦(tensió eficaç ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦de l’arc) (V)  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦--------------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Tensió         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦d’extinció de  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦l’arc en bors  ¦   105  ¦   105  ¦   105  ¦   105  ¦   105  ¦   105  ¦   120  ¦  120  ¦ 
¦de la làmpada  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦eficaç (V)     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦--------------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Corrent        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦absorbida per  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦la làmpada en  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦condicions     ¦  0,76  ¦  0,76  ¦  0,76  ¦  0,98  ¦  0,98  ¦  0,98  ¦   1,2  ¦  1,2  ¦ 
¦òptimes        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦eficaç (A)     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦--------------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Corrent màxima ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦d’establiment  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦de règim       ¦  1,52  ¦  1,52  ¦  1,52  ¦  1,96  ¦  1,96  ¦  1,96  ¦  2,4   ¦  2,4  ¦ 
¦(eficaç) (A)   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
+--------------------------------------------------------------------------------------+ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦ 150 elips¦ 150 tub ¦250 elips¦ 250 tub¦ 400 elips¦400 tub¦ 1000 AT ¦1000 AT¦ 
¦  int/ext ¦ int/ext ¦ int/ext ¦ int/ext¦ int/ext  ¦int/ext¦elips/ext¦tub/ext¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦     5    ¦    5    ¦    5    ¦    5   ¦     5    ¦   5   ¦   10    ¦  10   ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
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¦     5    ¦    5    ¦    5    ¦    5   ¦     4    ¦   4   ¦    5    ¦   5   ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦   198    ¦   198   ¦   198   ¦   198  ¦   198    ¦  198  ¦   198   ¦  198  ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦  100±15  ¦  100±15 ¦  100±15 ¦ 100±15 ¦  100±15  ¦ 100±15¦  100±15 ¦ 100±15¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦    116   ¦   116   ¦   120   ¦   120  ¦    125   ¦  125  ¦   128   ¦  128  ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦    1,8   ¦   1,8   ¦   3,0   ¦   3,0  ¦   4,45   ¦  4,6  ¦   10,6  ¦ 10,3  ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦    3,0   ¦   3,0   ¦   5,2   ¦   5,2  ¦    7,5   ¦  7,5  ¦  15,0   ¦ 15,0  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
Característiques fotomètriques: 
+--------------------------------------------------------------------------------------+ 
¦Potència (W)   ¦ 50 AT  ¦ 50 AT  ¦ 50 AT  ¦ 70 AT  ¦ 70 AT  ¦ 70 AT  ¦ 100 AT ¦ 100 AT¦ 
¦               ¦elip/int¦elip/ext¦ tub/ext¦elip/int¦elip/ext¦ tub/ext¦elip/ext¦tub/ext¦ 
¦--------------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Flux mig a les ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦100 hores      ¦  3300  ¦  3300  ¦  3300  ¦  5600  ¦  5600  ¦  5600  ¦  9500  ¦ 10500 ¦ 
¦(tolerància 2%)¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦--------------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Flux mínim a   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦les 100 hores  ¦  3070  ¦  3070  ¦  3070  ¦  5210  ¦  5210  ¦  5210  ¦  8835  ¦  9765 ¦ 
¦--------------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Temps per a    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦arribar el 80% ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦del flux total ¦    5   ¦    5   ¦    5   ¦    5   ¦    5   ¦    5   ¦    5   ¦    5  ¦ 
¦(min)          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦--------------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Valor mig de   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦depreciació    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦màxima a les   ¦   20   ¦   20   ¦   20   ¦   20   ¦   20   ¦   20   ¦   10   ¦   10  ¦ 
¦8000 hores (%) ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦--------------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Valor mig de la¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦mortalitat     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦màxima a les   ¦   30   ¦   30   ¦   30   ¦   30   ¦   30   ¦   30   ¦   20   ¦   20  ¦ 
¦8000 hores (%) ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
+--------------------------------------------------------------------------------------+ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦ 150 elips¦ 150 tub ¦250 elips¦ 250 tub¦ 400 elips¦400 tub¦ 1000 AT ¦1000 AT¦ 
¦  int/ext ¦ int/ext ¦ int/ext ¦ int/ext¦ int/ext  ¦int/ext¦elips/ext¦tub/ext¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦   13500  ¦  14000  ¦  25000  ¦  27000 ¦   47000  ¦ 47500 ¦  120000 ¦ 125000¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦   12555  ¦  13020  ¦  23250  ¦  25110 ¦   43710  ¦ 44175 ¦  111600 ¦ 116250¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦     5    ¦    5    ¦    5    ¦    5   ¦     5    ¦   5   ¦    5    ¦   5   ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦    10    ¦   10    ¦   10    ¦   10   ¦    10    ¦  10   ¦   20    ¦  20   ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦    10    ¦   10    ¦   10    ¦   10   ¦    10    ¦  10   ¦   30    ¦  30   ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
La làmpada no s’ha d’apagar quan la tensió de l’arc caigui del 100% al 90% de la tensió òptima 
en 0,5s i es mantingui en aquest valor durant 5s com a mínim. 
Toleràncies: 
- Tensió de l’arc:  ± 10% 
 
LÀMPADES AMB AMPOLLA ELIPSOIDAL O TUBULAR EN VERSIÓ DE COLOR MILLORAT AMB CEBADOR EXTERIOR: 
Característiques dimensionals segons UNE-EN 60662 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦     Tipus de     ¦  Pes   ¦ Diàmetre ¦ Llargària màxima ¦ Tipus de¦ 
¦     làmpada      ¦        ¦ màxim de ¦  de la làmpada   ¦ casquet ¦ 
¦                  ¦        ¦l’ampolla ¦ (inclòs casquet) ¦         ¦ 
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¦                  ¦   (g)  ¦   (mm)   ¦       (mm)       ¦         ¦ 
¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦   150 elipsoidal ¦   180  ¦    91    ¦       227        ¦   E-40  ¦ 
¦    150 tubular   ¦   170  ¦    48    ¦       211        ¦   E-40  ¦ 
¦   250 elipsoidal ¦   180  ¦    91    ¦       227        ¦   E-40  ¦ 
¦    250 tubular   ¦   200  ¦    48    ¦       260        ¦   E-40  ¦ 
¦   400 elipsoidal ¦   250  ¦   122    ¦       292        ¦   E-40  ¦ 
¦    400 tubular   ¦   210  ¦    48    ¦       292        ¦   E-40  ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
Característiques elèctriques: 
+---------------------------------------------------------------------+ 
¦Potència (W)   ¦   150  ¦  150   ¦   250  ¦   250  ¦   400  ¦  400   ¦ 
¦               ¦  elips ¦   tub  ¦  elips ¦   tub  ¦  elips ¦  tub   ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------¦ 
¦Temps màxim    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦d’encebat (s)  ¦    5   ¦    5   ¦    5   ¦    5   ¦    5   ¦    5   ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------¦ 
¦Temps màxim    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦d’establiment  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦d’una tensió de¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦50 V en borns  ¦    5   ¦    5   ¦    5   ¦    5   ¦    4   ¦    4   ¦ 
¦de la làmpada  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦(min)          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------¦ 
¦Tensió mínima  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦de la xarxa per¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦funcionament   ¦   198  ¦   198  ¦   198  ¦   198  ¦   198  ¦   198  ¦ 
¦estable (V)    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------¦ 
¦Tensió de      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦funcionament en¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦borns de la    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦    +17 ¦ 
¦làmpada        ¦ 100±15 ¦ 100±15 ¦ 100±15 ¦ 100±15 ¦ 105±15 ¦ 100    ¦ 
¦(tensió eficaç ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦    -16 ¦ 
¦de l’arc) (V)  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------¦ 
¦Tensió         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦d’extinció de  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦l’arc en borns ¦   116  ¦   116  ¦   120  ¦   120  ¦   125  ¦   125  ¦ 
¦de la làmpada  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦eficaç (V)     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------¦ 
¦Corrent        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦absorbida per  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦la làmpada en  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦condicions     ¦   1,8  ¦   1,8  ¦   3,0  ¦   3,0  ¦  4,45  ¦   4,6  ¦ 
¦òptimes        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦eficaç (A)     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------¦ 
¦Corrent màxima ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦d’establiment  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦de règim       ¦   3,0  ¦   3,0  ¦   5,2  ¦   5,2  ¦   7,5  ¦   7,5  ¦ 
¦(eficaç) (A)   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
+---------------------------------------------------------------------+ 
Característiques fotomètriques: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦Potència (W)          ¦150 elips¦150 tub¦250 elips¦250 tub¦400 elips¦400 tub¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Flux lluminós (lm)    ¦  12250  ¦ 12700 ¦  22000  ¦ 23000 ¦  37000  ¦ 38000 ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Rendiment lluminós    ¦         ¦       ¦         ¦       ¦         ¦       ¦ 
¦(lm/W)                ¦    82   ¦   85  ¦    88   ¦   93  ¦    97   ¦  100  ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Temperatura de color  ¦         ¦       ¦         ¦       ¦         ¦       ¦ 
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¦(K)                   ¦   2170  ¦  2170 ¦   2170  ¦  2170 ¦   2170  ¦  2170 ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Índex de rendiment de ¦         ¦       ¦         ¦       ¦         ¦       ¦ 
¦color                 ¦  Ra 60  ¦ Ra 60 ¦  Ra 60  ¦ Ra 60 ¦  Ra 60  ¦ Ra 60 ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Coordenades           ¦  0,510/ ¦ 0,510/¦  0,510/ ¦ 0,510/¦  0,510/ ¦ 0,510/¦ 
¦cromàtiques (x,y)     ¦  0,420  ¦ 0,420 ¦  0,420  ¦ 0,420 ¦  0,420  ¦ 0,420 ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
 
LÀMPADES AMB AMPOLLA ELIPSOIDAL D’ELEVADA QUALITAT DE COLOR AMB CEBADOR INTERIOR: 
Característiques dimensionals segons UNE-EN 60662 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus de¦ Diàmetre ¦Llargària màxima¦Tipus de¦  Alçària del  ¦  Llargària   ¦ 
¦làmpada ¦ màxim de ¦ de la làmpada  ¦casquet ¦centre lluminós¦  nominal de  ¦ 
¦        ¦l’ampolla ¦(inclòs casquet)¦        ¦    ampolla    ¦ l’arc ampolla¦ 
¦        ¦   (mm)   ¦      (mm)      ¦        ¦   clara (mm)  ¦  clara (mm)  ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦   150  ¦    102   ¦      250       ¦  E-40  ¦     160±5     ¦      33      ¦ 
¦   250  ¦    102   ¦      250       ¦  E-40  ¦     160±5     ¦      41      ¦ 
¦   400  ¦    122   ¦      290       ¦  E-40  ¦     185±5     ¦      49      ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
Característiques elèctriques: 
+----------------------------------------------------------+ 
¦Potència (W)                   ¦  150   ¦   250  ¦   250  ¦ 
¦----------------------------------------------------------¦ 
¦Temps màxim d’encebat          ¦ 198/60 ¦ 198/60 ¦ 198/60 ¦ 
¦(tensió (V)/temps (s))         ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦Temps màxim d’establiment      ¦ 220/10 ¦ 220/10 ¦ 220/10 ¦ 
¦d’una tensió de 50 V en borns  ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦de la làmpada (min)            ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦Tensió mínima de la xarxa per  ¦   198  ¦   198  ¦   198  ¦ 
¦funcionament estable (V)       ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦Tensió de funcionament en borns¦ 110±15 ¦ 100±15 ¦ 100±15 ¦ 
¦de la làmpada (tensió eficaç   ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦de l’arc) (V)                  ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦Tensió d’extinció de l’arc en  ¦   130  ¦   130  ¦   1301 ¦ 
¦borns de la làmpada eficaç (V) ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦Corrent absorbida per la       ¦   1,9  ¦   3,1  ¦  5,62  ¦ 
¦làmpada en condicions òptimes  ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦(eficaç) (A)                   ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦Corrent màxima d’establiment   ¦   3,0  ¦   5,2  ¦   7,5  ¦ 
¦de règim (eficaç) (A)          ¦        ¦        ¦        ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
Característiques fotomètriques: 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
¦Potència (W)                 ¦      150    ¦      250    ¦      400    ¦ 
¦-----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Temperatura de color (K)     ¦     2500    ¦     2500    ¦     2500    ¦ 
¦Índex de rendiment de color  ¦    Ra 85    ¦    Ra 85    ¦    Ra 85    ¦ 
¦Coordenades cromàtiques (x,y)¦ 0,478/0,415 ¦ 0,478/0,415 ¦ 0,478/0,415 ¦ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Cada làmpada ha d’anar en la seva capsa. 
A la capsa hi han de constar les següents dades: 
- Marca d’origen 
- Potència nominal 
- Tensió de la xarxa a la que va destinada la làmpada 
- Les làmpades amb cebador interior portaran gravat un triangle equilàter amb una lletra I a 
dintre 
- Les làmpades amb cebador exterior portaran gravat un triangle equilàter amb una lletra E a 
dintre 
- Referència a la norma UNE-EN 60-662 
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 
* UNE-EN 60662:1996 “Lámparas de vapor de sodio de alta presión“ 
* UNE-EN 60662/A4:1997 “Lámparas de vapor de sodio de alta presión“ 
* UNE-EN 60662/A5:1997 “Lámparas de vapor de sodio de alta presión“ 
* UNE-EN 60662/A6:1997 “Lámparas de vapor de sodio de alta presión“ 
* UNE-EN 60662/A7:1997 “Lámparas de vapor de sodio de alta presión“ 
 
 
BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums, 
projectors o elements de control, regulació o encesa d’instal·lacions d’il·luminació. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no 
han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les 
seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Dimensions en cm 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BJ - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I APARELLS SANITARIS 
BJ6 - EQUIPS PER A TRACTAMENT D'AIGUES 
BJ65 - FILTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ65UR20,BJ65UR10. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Filtres manuals de sorra o carbó activat, amb connexions per rosca. 
S'han considerat els materials següents: 
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- Acer inoxidable 
- Poliester reforçat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'ús ve donat pel tipus de llit filtrant: 
- Carbó activat:  Eliminació de clor 
- Sorra:  Clarificació 
No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar l'estanquitat, 
ni ha de tenir d'altres defectes superficials. 
L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no disminueixin la 
seva qualitat intrínseca, ni alterin el seu funcionament. 
Ha de ser resistent a la corrosió. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Pressió màxima:  7 bar 
Velocitat filtració:  >= 20 m3/h/m2 
POLIESTER: 
Cos de poliester reforçat de color vermell amb manòmetre i vàlvula selectora. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Diàmetre cos segons cabal: 
+-------------------+ 
¦ Cabal ¦ Diàmetre  ¦ 
¦ (m3/h)¦   (mm)    ¦ 
¦-------¦-----------¦ 
¦   6   ¦   350     ¦ 
¦   8   ¦   450     ¦ 
¦  10   ¦   500     ¦ 
¦  15   ¦   650     ¦ 
+-------------------+ 
Diàmetre connexions:  1 1/2" 
ACER INOXIDABLE: 
Cos d'acer inoxidable amb tapa de poliamida i vàlvula lateral. 
Diàmetre cos:  750 mm 
Cabal:  22 - 35 m3/h 
Diàmetre connexions:  2" 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Desmuntat per elements i empaquetat en caixes. 
Les boques de connexió han d'anar protegides. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BJM - ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 
BJM1 - COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJM11409,BJM11405. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Comptadors d'aigua, amb unions roscades o embridades, per a connectar a la bateria o al ramal 
i equips auxiliars per a la centralització de lectures. 
S’han considerat els tipus de comptadors següents: 
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- Comptadors d’aigua freda de funcionament mecànic amb cos de llautó, rellotgeria estanca i 
transmissor magnètic 
- Comptadors d’aigua freda de funcionament electrònic, amb cos de material sintètic, pantalla 
digital multifunció i sistema de mesura mitjançant turbina axial i transductor electrònic 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i no ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, 
bonys, ratlles o defectes de l’acabat superficial. 
COMPTADORS: 
No ha de tenir cap tipus de defecte mecànic que alteri el funcionament o la qualitat de 
l'aparell, ni fuites, exsudacions, mostres de corrosió o d'altres defectes superficials. 
Ha d'anar equipat amb un sistema eficaç que impedeixi l'entrada d'humitat, tant de l'interior 
com de l'exterior, dins l'esfera de lectura, i també per a poder ser comprovat sense 
desmuntar-lo. 
Ha d'anar proveït d'una tapa protectora i una fletxa gravada de forma indeleble que indiqui la 
direcció del fluid i, opcionalment, una vàlvula antiretorn a la sortida. 
El comptador ha d'estar homologat i precintat. 
El comptador ha d’estar fabricat amb materials d’una resistència i durabilitat adequades al ús 
a que es destina. Els materials no s’han de veure afectats de manera adversa per les 
variacions de temperatura de l’aigua, dintre del ventall de temperatures de treball. 
Totes les parts del comptador en contacte amb l’aigua que hi circula han de fabricar-se amb 
materials que són convencionalment coneguts com no-tòxics, no-contaminants i biològicament 
inerts. 
El comptador d’aigua complert ha d’estar fabricat amb materials resistents a la corrosió 
interna i externa o que estiguin protegits per un tractament superficial adequat. 
El dispositiu indicador ha de proporcionar una indicació del volum fàcilment llegible, segura 
i sense ambigüitats visuals. 
El volum d’aigua ha d’indicar-se en metres cúbics. El símbol m3 ha d’aparèixer en el 
totalitzador o immediatament al costat del número indicat. 
El comptador ha d’anar marcat de manera visible e indeleble amb la següent informació com a 
mínim: 
- Nom o raó social del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La classe metrològica i el cabal nominal expressat en m3/h 
- L’any de fabricació i el número de comptador separats inequívocament 
- Una o dues sagetes que indiquin el sentit del flux 
- El signe d’aprovació del model o, en el seu cas, d’aprovació del model CEE 
- La pressió màxima de servei en bar, en el cas de que sigui superior a 10 bar 
- La lletra H o V en el cas de que el comptador només pugui treballar en posició horitzontal o 
vertical respectivament 
COMPTADOR VOLUMÈTRIC: 
Ha d'estar format per un cos amb un mecanisme interior de pistó o rotatiu i un totalitzador de 
lectura. 
COMPTADOR DE VELOCITAT: 
Ha d'estar format per un cos i una tapa. 
Ha de tenir un mecanisme interior de turbina amb un tren reductor que transmeti el pas de 
fluid al totalitzador. 
COMPTADOR D’AIGUA ELECTRÒNIC: 
Si el totalitzador pot mostrar informació addicional a la del volum d’aigua mesurat, aquesta 
informació ha de mostrar-se de manera clara i sense ambigüitat del volum d’aigua mesurat. 
S’ha d’incloure un element que permeti controlar la operació correcte del display. 
El comptador ha de disposar d’un indicador de l’estat de la bateria interna. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
COMPTADORS: 
Subministrament: Embalat, amb les rosques protegides, dins de caixa protectora. 
ELEMENTS DE CENTRALITZACIÓ DE LECTURES: 
Subministrament: En caixa protectora. 
El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica, instruccions, esquemes i plantilles 
necessaris per al muntatge, connexió de l’element i el manteniment. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
COMPTADORS: 
Orden de 28 de diciembre de 1988 por la que se regulan los contadores de agua fría. 
ELEMENTS DE CENTRALITZACIÓ DE LECTURES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BJS - EQUIPS PER A REG 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJSBU130,BJSBU120,BJSBU110,BJSZUR10,BJSZU100,BJS5U233,BJS2UR20,BJS1U030,BJSAU010. 
 
 
ARTICLE ÚNIC 
 
Es d’aplicació en aquest capítol el Plec de Condicions de Jardineria i Reg del Banc de la 
MMAMB. 
 
 
BN - VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
BN3 - VÀLVULES D'ESFERA 
BN31 - VÀLVULES D'ESFERA MANUALS AMB ROSCA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN319420. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vàlvules d'esfera manuals de 10 i 16 bar de pressió nominal. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vàlvules amb cos de bronze 
- Vàlvules amb cos de poli(clorur de vinil) PVC 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per: 
- Cos amb connexions roscades interiorment (connexió femella) o roscat exteriorment (connexió 
mascle) 
- Tancament manual mitjançant maneta que acciona una bola proveïda d'un forat cilíndric 
diametral que gira 90°. 
- Assentaments d'estanquitat per a la bola. 
- Premsaestopa o anells tòrics per a l'eix d'accionament. 
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 
Pressió de prova segons pressió nominal: 
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar 
Materials: 
Vàlvules amb cos de bronze: 
- Bola:  Acer inoxidable 
- Elements d'estanquitat:  Tefló 
Vàlvules amb cos de poli(clorur de vinil): 
- Bola:  poli(clorur de vinil) 
- Elements d'estanquitat:  Cautxú tecnopolímer de etilepropilediè EPDM 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Les rosques han de portar protectors de plàstic. 
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Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BN7 - VÀLVULES DE REGULACIÓ 
BN74 - VÀLVULES REDUCTORES DE PRESSIÓ AMB ROSCA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN748320,BN74832Z. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vàlvules reductores de pressió amb connexió per rosca. 
S’han considerat els tipus de vàlvules següents: 
- Vàlvules amb cos de bronze 
- Vàlvules amb cos de llautó 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per: 
- Cos amb les connexions roscades interiorment 
- Obturador de desplaçament vertical 
- Accionament de l'obturador mitjançant una membrana sotmesa a una pressió diferencial 
respecte a la de sortida 
- Molla de compressió 
- Sistema de regulació de la compressió de la molla, que regula el valor de la pressió 
diferencial 
En el cos ha d'haver-hi gravades la pressió màxima a l'entrada i una sageta indicant el sentit 
de circulació del fluid. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Les rosques han de portar protectors de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BN8 - VÀLVULES DE RETENCIÓ 
BN81 - VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN819320. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Vàlvules de retenció de clapeta de bronze, de 10 i 16 bar de pressió nominal i connexió per 
rosca. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per: 
- Cos amb les connexions roscades interiorment 
- Sistema de tancament en forma de disc basculant sobre un eix, que es tanca per acció de la 
gravetat 
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball i una sageta indicant el sentit de 
circulació del fluid. 
Pressió de prova segons pressió nominal: 
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Les rosques han de portar protectors de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BN9 - VÀLVULES DE SEGURETAT 
BN91 - VÀLVULES DE SEGURETAT DE RECORREGUT CURT AMB ROSCA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN918320. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Vàlvula de seguretat de recorregut curt de bronze, de 10 i 16 bar de pressió nominal i de 
connexió per rosca. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per: 
     - Cos amb connexió d'entrada vertical, roscada exteriorment i amb connexió de sortida 
horitzontal roscada interiorment 
     - Sistema de tancament en forma de disc, de desplaçament vertical 
     - Molla de compressió del sistema de tancament 
     - Regulador manual de compressió per ajustar la pressió d'obertura, precintable 
     - Palanca per a l'obertura manual d'emergència, comprovació i neteja 
Ha d'estar ajustada a la pressió d'obertura que s'ha demanat. 
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball màxima. 
Pressió de prova segons pressió nominal: 
+----------------------------------------------+ 
¦ Pressió nominal (bar) ¦ Pressió prova (bar)  ¦ 
¦-----------------------¦----------------------¦ 
¦          10           ¦        >= 15         ¦ 
¦          16           ¦        >= 24         ¦ 
+----------------------------------------------+ 
Materials: 
     - Molla:  Acer inoxidable 
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     - Tancament:  Bronze i goma sintética 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Les rosques han de portar protectors de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
 RAP ITC MIE-AP1 Orden de 17 de marzo de 1981 por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE AP 1 del Reglamento de Aparatos a Presión: Calderas, Economizadores, 
Precalentadores, Sobrecalentadores y Recalentadores. 
 RITE 1998 Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) 
y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
 RITE 1998 CORR Correción de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE) y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de 
los Edificios. 
 RITE 1998 MOD Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real 
Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la Comisión 
Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 
 
 
 
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQ3 - FONTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ31U002. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Font exterior de fosa amb aixeta temporitzada i reixeta de desguas, per a col.locar amb dau de 
formigó. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per: 
- Aixeta de funcionament temporitzat 
- Mecanismes interiors de l'aixeta 
- Entrada d'aigua de la xarxa 
- Envoltang o carcassa  
- Reixeta de desguàs  
La font ha d'estar pintada amb pintura metàl.lica resistent a l'oxidació.  
L'aixeta ha de ser de llautó o d'acer inoxidable. 
L'aixeta no ha de tenir defectes que puguin influir en les característiques mecàniques e 
hidràuliques, en l'estanquitat, en el revestiment protector o en l'aspecte exterior. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
El polsador ha de permetre un accionament d'obertura de cabal suau i precís.  
No s'ha de produïr escames ni despreniments. 
No han d'haver rebaves o punts que puguin danyar a l'usuari o a l'instal.lador. 
Per al desmuntatge d'elements per al manteniment normal no ha de caldre el desplaçament de la 
font i l'operació s'ha de poder fer amb l'ajuda d'eines ordinàries. 
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Les parts en contacte amb l’aigua serán de materials que no puguin contaminar-la. 
La connexió de l'aigua, s'ha de poder fer amb facilitat un cop situat l'element en el seu lloc 
de treball. 
Han ser capaç de resistir la pressió de l'aigua que es produeix en l'ús normal. 
Han de permetre una connexió segura a la xarxa d'alimentació d'aigua. 
La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers 
relleus, depressions o estries pròpies del procés de fabricació, amb una amplària màxima de 
0,8 mm. 
Cada font ha de portar en un lloc ben visible, un cop instal.lat, una placa que indiqui de 
manera indeleble: 
- Identificació del constructor (nom o raó social) 
Pressió de treball del circuit de aigua per al consum:  <= 7 bar 
Cabal mínim d'aigua a 3 bar:  0,2 l/s 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades sobre palets. 
Cada caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant 
- Instruccions d'instal·lació i muntatge 
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BQ4 - PILONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ41ZZ25,BQ42U030. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements per a impedir el pas de vehicles fets de fosa, acer o formigó. 
Poden ser per a deixar fixos al paviment, o retràctils, amb mecanismes hidràulics o manuals. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir la forma i dimensions indicats a la DT. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Han de tenir els mecanismes de fixació amb tots els accessoris necessaris per a la seva 
instal·lació. 
Les pilones retràctils no han de tenir cap defecte que impedeixi el moviment complet de 
retracció. Han de portar tots els accessoris necessaris per a la connexió amb els mecanismes 
de regulació. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats i protegits. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit dels impactes i sense contacte directe amb el 
terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BQA - JOCS PER A INFANTS 
BQA2 - JOCS DE FUSTA PER A INFANTS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Jocs per a infants, de fusta tractada o pintada. 
JOCS DE FUSTA TRACTADA: 
Joc format per una estructura de troncs de fusta rodons. 
Els elements de fusta han d'estar tractats a l'autoclau i amb emprimació protectora. 
La superfície dels elements de fusta ha d'estar pulida i sense escorça. 
Tots els elements d'unió, les cadenes de suspensió i d'altres elements metàl·lics, han de ser 
d'acer galvanitzat o d'acer inoxidable. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
Material dels troncs:  Pi nòrdic. Qualitat II (DIN 4074) 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 20 mm 
JOCS DE FUSTA PINTADA: 
Joc format amb siluetes de contraplacat. 
Les peces de contraplacat han de ser resistents a l'aigua. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i 
en llocs protegits d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR3PZZ11,BR3P1510,BR3A0002,BR3P1110,BR45NJ10,BR43ZZ50,BR43ZZ51,BR45U100,BR41ZZ52,BR41ZZ00,BRA1
ZZ58,BR41ZZ53,BRA1ZZ54,BRA1ZZ55,BR41ZZ60,BRA1ZZ57,BRA1ZZ61,BRA1ZZ56,BR415510,BR41ZZ62,BR41ZZ63
,BR41ZZ64,BR43II00,BR920200,BR3PU810. 
 
 
ARTICLE ÚNIC 
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Es d’aplicació en aquest capítol el "Plec de condicions tècniques facultatives d'obra nova de 
jardineria. Parcs i Jardins de Barcelona. Institut Municipal. Ajuntament de Barcelona. Abril 
1998" del Banc del IMU. 
 
 
BR4 - PLANTES 
BR41 - PALMERES I PALMIFORMES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR41ZZ52,BR41ZZ00,BR41ZZ53,BR41ZZ60,BR415510,BR41ZZ62,BR41ZZ63,BR41ZZ64. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Palmeres i palmiformes 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, 
en empreses de reconeguda solvència. 
Ha de respondre als caràcters que determinen la seva espècie i la varietat cultivada. 
La relació entre l'alçaria i el tronc ha de ser proporcional. 
L'alçària, l'amplaria de la copa, la llargària de les branques, les ramificacións i el 
fullatge, han de correspondre a l'edat de l'individu, segons l'espècie-varietat. 
L'espècie vegetal no ha de tenir malalties, ni atacs de plagues. No ha de presentar ferides o 
desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment. 
El sistema radical ha de ser proporcionat a l'espècie,edat i mida de la planta. 
Quan el subministrament és sense contenidor, les arrels han de presentar talls nets i recents 
sense ferides ni macadures. 
La substitució només s'ha de realitzar amb l'autorització de la DF. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de 
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del 
tronc. 
PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estipe ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers 
palmons. 
La Palmera i la Washingtonia han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors 
retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el 
interior del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Distància entre l'estípit i el interior del contenidor:  > 25 cm 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Si les condicions atmosfèriques o del transport són molt desfavorables, s'ha de protegir també 
la part aèria. 
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S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
El contenidor ha de ser de mida i característiques adients a l'espècie i/o varietat i a la 
mida de la planta. 
En qualsevol cas, el volum mínim del contenidor ha de ser de 2 litres. 
El contenidor s'ha de retirar just abans de la plantació. 
Ha de ser suficientment rígid per aguantar la forma del pa de terra. 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels i 
proporcionat a la seva part aèria. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant 
de guix armat. 
Quan és protegit amb guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de guix compacte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
*NTJ 07A:1994 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general. 
PALMERES: 
*NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
 
 
BR43 - CONÍFERES I RESINOSES I 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR43ZZ50,BR43ZZ51,BR43II00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Coníferes i resinoses 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, 
en empreses de reconeguda solvència. 
Ha de respondre als caràcters que determinen la seva espècie i la varietat cultivada. 
La relació entre l'alçaria i el tronc ha de ser proporcional. 
L'alçària, l'amplaria de la copa, la llargària de les branques, les ramificacións i el 
fullatge, han de correspondre a l'edat de l'individu, segons l'espècie-varietat. 
L'espècie vegetal no ha de tenir malalties, ni atacs de plagues. No ha de presentar ferides o 
desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment. 
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El sistema radical ha de ser proporcionat a l'espècie,edat i mida de la planta. 
Quan el subministrament és sense contenidor, les arrels han de presentar talls nets i recents 
sense ferides ni macadures. 
La substitució només s'ha de realitzar amb l'autorització de la DF. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de 
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del 
tronc. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la 
seva espècie i mida. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al 
mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Si les condicions atmosfèriques o del transport són molt desfavorables, s'ha de protegir també 
la part aèria. 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
El contenidor ha de ser de mida i característiques adients a l'espècie i/o varietat i a la 
mida de la planta. 
En qualsevol cas, el volum mínim del contenidor ha de ser de 2 litres. 
El contenidor s'ha de retirar just abans de la plantació. 
Ha de ser suficientment rígid per aguantar la forma del pa de terra. 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels i 
proporcionat a la seva part aèria. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant 
de guix armat. 
Quan és protegit amb guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de guix compacte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
*NTJ 07A:1994 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
*NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
 
 
BR45 - ARBRES DE FULLA PERSISTENT 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR45NJ10,BR45U100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres 
- Plantes de temporada 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
- Amb pa de terra 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, 
en empreses de reconeguda solvència. 
Ha de respondre als caràcters que determinen la seva espècie i la varietat cultivada. 
La relació entre l'alçaria i el tronc ha de ser proporcional. 
L'alçària, l'amplaria de la copa, la llargària de les branques, les ramificacións i el 
fullatge, han de correspondre a l'edat de l'individu, segons l'espècie-varietat. 
L'espècie vegetal no ha de tenir malalties, ni atacs de plagues. No ha de presentar ferides o 
desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment. 
El sistema radical ha de ser proporcionat a l'espècie,edat i mida de la planta. 
Quan el subministrament és sense contenidor, les arrels han de presentar talls nets i recents 
sense ferides ni macadures. 
La substitució només s'ha de realitzar amb l'autorització de la DF. 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la 
seva espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al 
mateix. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
Si el subministrament és en esqueix la seva llargària ha de ser:  2,5 - 8 cm 
ARBRES: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de 
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del 
tronc. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Si les condicions atmosfèriques o del transport són molt desfavorables, s'ha de protegir també 
la part aèria. 
Quan el subministrament és amb l'arrel nua, aquesta ha d'estar retallada i amb abundant 
presència d'arrels secundàries. 
Quan el subministrament és en esqueix, s'ha d'evitar que aquest perdi la seva humitat durant 
el transport i subministrament; per això s'ha de col·locar dins d'envoltants de plàstic o en 
unitats nebulitzadores. 
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S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
El contenidor ha de ser de mida i característiques adients a l'espècie i/o varietat i a la 
mida de la planta. 
El contenidor s'ha de retirar just abans de la plantació. 
Ha de ser suficientment rígid per aguantar la forma del pa de terra. 
Volum mínim del contenidor: 

┌──────────────────────────────────────────┐ 
│ Perímetre │ Arbres fulla │ Arbres fulla  │ 
│   (cm)    │    caduca    │  persistent   │ 
│───────────│──────────────│───────────────│ 
│    6-8    │     15 l     │     10 l      │ 
│    8-10   │     15 l     │     10 l      │ 
│   10-12   │     25 l     │     15 l      │ 
│   12-14   │     25 l     │     15 l      │ 
│   14-16   │     35 l     │     25 l      │ 
│   16-18   │     35 l     │     35 l      │ 
│   18-20   │     50 l     │     50 l      │ 
│   20-25   │     50 l     │     80 l      │ 
└──────────────────────────────────────────┘ 

SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels i 
proporcionat a la seva part aèria. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant 
de guix armat. 
Quan és protegit amb guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de guix compacte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
*NTJ 07A:1994 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
*NTJ 07E:1997 Normes Tecnológiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D03 - GRANULATS 
D039 - SORRES-CIMENT 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla de sorra, ciment i eventualment calç, sense aigua, per a formar un morter al afegir-li 
l'aigua una vegada estès. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les característiques de la mescla (granulometria, etc.), han de ser les especificades al 
projecte o les fixades per la DF. 
Ha d'estar mesclada de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
La mescla s'ha de fer immediatament abans de la utilització per tal d'evitar emmagatzematges. 
La mescladora ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLAND AMB ADDICIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D060Q021,D060M0B2,D060M0B1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, 
en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE. 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10 - 15 cm 
Relació aigua-ciment:  <= 0,65 
Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3 
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de 
complir: 
- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 
- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment 
Toleràncies: 
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- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul·la 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 
     - Consistència fluida:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C 
i 40°C. 
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del 
formigó, no pot ser superior a una hora i mitja. 
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i 
la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a 
l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera. 
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
 
D07 - MORTERS I PASTES 
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D070A8B1,D0701821,D070A4D1,D0701641,D0701461. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
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Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 
40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
 
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
D0B2 - ACER EN BARRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B2A100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, 
elaborades a l'obra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir: 
BARRES CORRUGADES: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Tipus acer │ Barres doblegades o corbades │    Ganxos i patilles     │ 
│            │──────────────────────────────│──────────────────────────│ 
│            │   D <= 25 mm  │   D > 25 mm  │  D < 20 mm │ D >= 20 mm  │ 
│────────────│───────────────│──────────────│────────────│─────────────│ 
│   B 400    │      10 D     │     12 D     │     4 D    │     7 D     │ 
│   B 500    │      12 D     │     14 D     │     4 D    │     7 D     │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 
S'admeten diàmetres de doblegament inferiórs per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir: 
- No han d'apareixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 
En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració. 
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i 
amb l'ajut d'un mandrí. 
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessaries 
per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 
expressament acceptat per la DF. 
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Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions 
específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
 
D0B3 - ACER EN MALLES ELECTROSOLDADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B3428C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Malles o conjunt de malles muntades, tallades i/o conformades, per a elements de formigó armat 
o altres usos, manipulades a l'obra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El diàmetre interior del doblegament (Di) de les barres ha de complir: 
- Doblegat a una distància >= 4 D del nus o soldadura més proper: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Tipus acer │ Barres doblegades o corbades │    Ganxos i patilles     │ 
│            │──────────────────────────────│──────────────────────────│ 
│            │   D <= 25 mm  │   D > 25 mm  │  D < 20 mm │ D >= 20 mm  │ 
│────────────│───────────────│──────────────│────────────│─────────────│ 
│   B 400    │      10 D     │     12 D     │     4 D    │     7 D     │ 
│   B 500    │      12 D     │     14 D     │     4 D    │     7 D     │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

- Doblegat a una distància < 4 D del nus o soldadura més proper:  >= 20 D 
En cap cas no han d'aparèixer principis de fissuració. 
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i 
amb l'ajut d'un mandrí. 
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessaries 
per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària elaborada a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol 
altre expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions 
específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
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1 - CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ 
13 - FONAMENTS I CONTENCIONS 
135 - FONAMENTS DE FORMIGÓ ARMAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
1352ZZ67. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació i reforç d’elements estructurals de fonamentació i contenció del terreny, amb formigó 
armat. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Fonament en rasa de formigó armat, amb part proporcional d’encofrat 
- Mur de contenció de formigó armat 
- Recalçat de fonament corregut fet amb pous alternatius 
- Recalçat de fonament aïllat fet en dues fases 
- Reforç perimetral de fonament aïllat, amb cèrcol exterior de formigó armat, connectat al 
fonament existent 
- Encep perimetral de fonament aïllat, amb cèrcol exterior de formigó armat, connectat al 
fonament existent i al micropilotatge de reforç, realitzat en 4 fases 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Tallat i doblegat de l’armadura 
- Neteja de les armadures 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l’armadura 
- Perforació del fonament existent i fixació al mateix de les armadures de connexió amb 
resines 
- Tractament de la superfície de formigó del fonament existent amb un adhesiu de resines epoxi 
de dos components, per a crear el pont d'unió entre el formigó nou i el vell 
- Neteja del fons de l’encofrat 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
- Humectació de l’encofrat 
- Abocada de formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Reglejat i anivellament de la cara superior 
- Cura del formigó 
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peça 
estructural estigui en condicions de suportar els esforços 
Només s’inclou l’excavació o els moviments de terra necessaris per a preparar l’element 
estructural a la unitat d’obra de reforç perimetral de fonament aïllat. 
CONDICIONS GENERALS: 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu 
formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 
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El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució 
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir 
per a treballar solidàriament. 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar 
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en 
dissolució. 
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver 
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la 
seva forma correcta. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit 
de l'encofrat. 
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element i cal determinar-ho en cada cas amb el càlcul corresponent. 
Els puntals han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la 
lliure retracció del formigó. 
L’element no podrà ser desencofrat sense l’autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers 
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels 
set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els 
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs 
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de 
desencofrat. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 
ras del parament. 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les 
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el 
formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix, ni d'altres 
substàncies perjudicials. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció 
nominal. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d’empalmament es requerirà disposar d’assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de 
les dues barres que s’uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 
mm. 
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb 
els procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb 
instal·lació industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la DT 
i autoritzats per la DF. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
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No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un 
lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les 
armadures estiguin a l’encofrat. 
En recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest 
gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció 
de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el  formigó armat, segons el que indica 
l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en 
el cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, 
sense l'autorització de la DF. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits. 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la 
secció dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i 
rectificar. 
Distància lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència bona. Lb=MxDxD: >= Fyk x D / 20, >= 15 
cm 
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència deficient. Lb=1,4xMxDxD: >= Fyk x D / 
14 
(Fyk en N/mm2; Lb, D en cm) 
Valors de M: 

┌────-──----────────────-──────────┐ 
│  Resistència │         │         │ 
│característica│ B 400 S │ B 500 S │ 
│   Formigó    │         │         │ 
│--------------│────-────│─────────│ 
│   25 N/mm2   │   12    │   15    │ 
│   30 N/mm2   │   10    │   13    │ 
│   35 N/mm2   │    9    │   12    │ 
│   40 N/mm2   │    8    │   11    │ 
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│   45 N/mm2   │    7    │   10    │ 
│   50 N/mm2   │    7    │   10    │ 
└──────────────────────────────────┘ 

Llargària neta d'ancoratge Lb neta: Lb x B x (As/As real), >= 10 D, >= 15cm 
- Barres traccionades: >= 1/3xLb 
- Barres comprimides: >= 2/3xLb 
(As: secció d'acer a tracció; As real: secció d'acer) 
Valors de B: 

┌───────────────────────────────────────────────────┐ 
│     Tipus d'ancoratge     │ Tracció │ Compressió  │ 
│───────────────────────────│─────────│─────────────│ 
│     Prolongació recta     │    1    │      1      │ 
│  Patilla, ganxo, ganxo U  │  0,7(*) │      1      │ 
│ Barra transversal soldada │   0,7   │     0,7     │ 
└───────────────────────────────────────────────────┘ 

 
(*) Només amb recobriment de formigó perpendicular al pla de doblegat > 3 D, en cas contrari 
B=1. 
Llargària de solapament:  Ls >=axLb neta 
Valors d'a: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Distància     │ Percentatge de barres    │ Per a barres   │ 
│entre els dos │ cavalcades que treballen │ que treballen  │ 
│empalmaments  │ a tracció en relació a   │ a compressió:  │ 
│més pròxims:  │ la secció total d'acer:  │                │ 
│──────────────│──────────────────────────│────────────────│ 
│              │  20   25   33   50  >50  │                │ 
│──────────────│──────────────────────────│────────────────│ 
│   <= 10 D    │ 1,2  1,4  1,6  1,8  2,0  │      1,0       │ 
│    > 10 D    │ 1,0  1,1  1,2  1,3  1,4  │      1,0       │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────┘ 

BARRES CORRUGADES: 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 
1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància lliure entre barres empalmades, segons direcció armadura:  >= longitud bàsica 
d’ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 
1,25 granulat màxim 
Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx = 
Secció barra solapada de diàmetre major) 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
- Ha de complir com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
La disposició i la llargària mínima de les armadures han de ser les determinades a l’article 
56 de la norma EHE. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Assentament en el con d'Abrams: 

┌───────────────────────────┐ 
│Consistència │Assentament  │ 
│             │   (cm)      │ 
│─────────────│─────────────│ 
│    Seca     │    0-2      │ 
│  Plàstica   │    3-5      │ 
│    Tova     │    6-9      │ 
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│   Fluida    │   10-15     │ 
└───────────────────────────┘ 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Replanteig parcial d’eixos:  ± 5 mm/m 
- Replanteig total d’eixos:  ± 50 mm 
Toleràncies d’execució en la col·locació dels cassetons: 
- Replanteig parcial amb l'eix paral·lel als nervis:  ± 5 mm/m 
- Replanteig total amb l'eix paral·lel als nervis:  ± 50 mm 
- Planor:  ± 5 mm/m,  ± 15 mm/total 
Toleràncies d’execució de l’armadura: 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
Toleràncies d’execució del formigonat: 
Consistència: 
- Seca:  Nul·la 
- Plàstica o tova:  ± 1 cm 
- Fluida:  ± 2 cm 
- Planor: ± 5 mm/2 m, ± 15 mm/total 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 10 de la 
norma EHE. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 
en la UNE 36831. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de 
les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de 
fer una revisió total de l'encofrat. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què 
s'ha formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una 
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de 
la llum. 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics. 
El doblegat de l’armadura s’ha de realitzar en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i 
amb l’ajut d’un mandrí. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures 
ni filtracions al formigó. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les 
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de 
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la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 
verificar la resistència realment assolida. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de vent fort. 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 
la part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 
del formigó. 
El formigó s'ha de col·locar a l'obra abans que comenci a adormir-se. 
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop hagi revisat la posició de les 
armadures i demés elements ja col·locats. 
L’abocada del formigó s’ha de fer des d’una alçària inferior a 1 m, sense que es produeixin 
disgregacions. S’ha d’evitar la desorganització de les armadures, de les malles i d’altres 
elements. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 
ells. 
Si l'abocada es fa des de camió o amb cubilot, ha de ser lenta per evitar la segregació i el 
rentat de la mescla ja abocada. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades 
i als paraments. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir 
humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 
- 7 dies en temps humit i condicions normals 
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb 
aigües o filtracions agressives 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FONAMENT EN RASA, MUR DE CONTENCIÓ: 
m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat d’acord amb les especificacions 
de la DT. 
No inclou cap operació de moviment de terres. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
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E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
E2 - ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 
E22 - MOVIMENTS DE TERRES 
E222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E222B673. 
 
E2 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 
E22 MOVIMENTS DE TERRES 
E222 EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

 

DEFINICIO: 

Excavació de rases i pous de fonaments o de rases per a pas d'instal.lacions, en qualsevol tipus de 

terreny i de mitjans excepte voladura i càrrega sobre camió, contenidor o deixant les terres a la vora. 

S'han considerat les dimensions següents: 

- Rases de més de 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària 

- Rases per a pas d'instal.lacions d'1 m de fondària, com a màxim 

- Pous aïllats de 2 m fins a més de 4 m de fondària 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió, en el seu cas 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 

20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té 

un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, 

fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense 

rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb martell picador (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig 

SPT. 

El fons de l'excavació s'ha de deixar pla i anivellat. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser mínima, de les mateixes existents i de 

compacitat igual. 

Toleràncies d'execució: 

     - Dimensions................................................................... ± 5% 

     ............................................................................ ± 50 mm 

     - Replanteig parcial dels eixos............................................. ± 20 mm 

     - Replanteig total dels eixos............................................... ± 50 mm 

     - Nivells................................................................... ± 50 mm 

     - Planor.................................................................. ± 20 mm/m 

     - Aplomat o talús de les cares laterals........................................ ± 2° 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
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No s'ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 

En terrenys cohesius l'excavació dels últims 30 cm no s'ha de fer fins moments abans de reblir. 

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de despreniment. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la D.F. L'estrebada ha de complir les 

especificacions fixades al seu plec de condicions. 

La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la D.F. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar 

l'acumulació d'aigua dins l'excavació. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 

seguretat suficients. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre 

els treballs i avisar la D.F. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
E225 - REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2252777. 
 
E2 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 
E22 MOVIMENTS DE TERRES 
E225 REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS 
 

Els seus elements tenen eventualment com a components elements de: B033. 

 

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

 

DEFINICIO: 

Operació de reblert i estesa amb material adequat en zones prèviament excavades. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Terraplenat i piconatge amb terres adequades 

- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades 

- Reblert de rases i pous amb graves per a drenatges 

- Estesa de graves per a drenatges 

- Repàs i piconatge d'esplanada 

- Repàs i piconatge de caixa de paviment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Terraplenat i piconatge: 

          - Preparació de la zona de treball 

          - Situació dels punts topogràfics 

          - Terraplenat 

          - Compactació de les terres, en el seu cas 
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Reblert o estesa amb graves per a drenatges: 

          - Preparació de la zona de treball 

          - Replanteig dels nivells 

          - Reblert i estesa per tongades succesives 

Repàs i piconatge: 

          - Preparació de la zona de treball 

          - Situació dels punts topogràfics 

          - Execució del repàs 

          - Compactació de les terres, en el seu cas 

 

TERRAPLENAT I PICONATGE: 

Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades, per a aconseguir una plataforma amb 

terres superposades. 

Les terres s'han d'estendre per tongades successives sensiblement paral.leles a la rasant final. 

El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans 

que s'utilitzin. 

Les terres que s'utilitzin han de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 

corresponent. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expresat com a 

percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (NLT-108). 

 

REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE: 

Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral.leles a la rasant final. 

Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys. 

Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior al dels 

terrenys adjacents al seu mateix nivell. 

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la D.F. 

d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a condicions generals ha de 

complir: 

     - Mida del granulat........................................................ <= 76 mm 

     - Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050)........................... <= 5% 

 

REPAS I PICONATGE D'ESPLANADA: 

La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la D.F. 

El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat. 

No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 

 

REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT: 

La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la D.F. 

Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment. 

La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista. 

La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt. 

Toleràncies d'execució: 

     - Nivell.................................................................... - 25 mm 

     - Planor................................................................ ± 15 mm/3 m 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 

 

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a: 

- 0°C en reblert o estesa de grava 

- 2°C en terraplenat amb terres adequades 

S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments. 
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A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual (picadora de 

granota). 

No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades. 

Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 

S'han de protegir els elements de serveis públics afectats per les obres. 

 

ESTESA DE GRAVES PER DRENATGES: 

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 

No s'han de barrejar diferents tipus de materials. 

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 

 

REPAS I PICONATGE: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 

Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin compactar amb 

l'equip habitual, s'han d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la densitat de compactació 

especificada. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

 

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 

 

REPAS: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
E3 - FONAMENTS 
E32 - MURS DE CONTENCIÓ 
E325 - FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E32515H4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o per a 
pretensar, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les 
prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i 
operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Murs de contenció 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l’encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
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En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en 
especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de 
la EHE) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació 
de la DF. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la 
massa de formigó sense que es toquin entre elles. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Gruix màxim de la tongada: 
- Consistència seca:  <= 15 cm 
- Consistència plàstica:  <= 25 cm 
- Consistència tova:  <= 30 cm 
Toleràncies d'execució: 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 10 de la 
norma EHE. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 
en la UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 
buits d'ascensor, passos d’instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
MURS DE CONTENCIÓ: 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm 
- Distància entre junts: ± 200 mm 
- Amplària dels junts: ± 5 mm 
- Desviació de la vertical (H alçaria del mur): 
     - H <= 6 m.  Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm 
     - H > 6 m.  Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm 
- Gruix (e): 
     - e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm 
     - e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm 
     - Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm 
- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m 
- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm 
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m 
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 
la part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de 
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la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 
verificar la resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 
del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s'hagi revisat la posició de les 
armadures (si s'escau) i demés elements ja col·locats. 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 
prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 
ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 
disgregacions. 
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades 
i als paraments. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir 
humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 
- 7 dies en temps humit i condicions normals 
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb 
aigües o filtracions agressives 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element. 
MURS DE CONTENCIÓ: 
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans 
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
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E32B - ARMADURES PER A MURS DE CONTENCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E32B300P. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de 
formigó existents, o soldades a perfils d’acer. 
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 
- Murs de contenció 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de 
la EHE i la UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies perjudicials. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció 
nominal. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de 
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre  elles no sigui superior a 0,1 
mm. 
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb 
els procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb 
instal·lació industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la DT 
i autoritzats per la DF. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de la EHE, al article 66.6. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un 
lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les 
armadures estiguin a l’encofrat. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
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Quan la DT exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment 
en mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el 
cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció 
de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el  formigó armat, segons el que indica 
l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
Distància lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins 
la peça i llargària de les barres a de seguir les prescripcions de la EHE, article 66.5. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 
en la UNE 36831. 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en 
el cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 
1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 
1,25 granulat màxim 
Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx = 
Secció barra solapada de diàmetre major) 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
- Ha de complir com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i 
amb l'ajut d'un mandrí. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures 
ni filtracions al formigó. 
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En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les 
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
DF. 
- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com 
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de 
l’element compost) 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 
empalmaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
 
E32D - ENCOFRAT PER A MURS DE CONTENCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E32D1A03. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que 
formen el motlle on s’abocarà el formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
CONDICIONS GENERALS: 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu 
formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Urbanització de la plaça Blanes, al Prat del Llobregat (Barcelona) 
 
 
 
 

194 
  

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució 
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir 
per a treballar solidàriament. 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar 
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en 
dissolució. 
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit 
de l'encofrat. 
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la 
lliure retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers 
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels 
set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els 
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs 
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de 
desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, 
sense l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 
ras del parament. 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les 
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el 
formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│             │Replanteig eixos │Dimensions│Aplomat │Horitzontalitat│ 
│             │─────────────────│          │        │               │ 
│             │Parcial │ Total  │          │        │               │ 
│─────────────│────────│────────│──────────│────────│───────────────│ 
│Rases i pous │± 20 mm │± 50 mm │ - 30 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│             │        │        │ + 60 mm  │        │               │ 
│Murs         │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 20 mm │    ± 50 mm    │ 
│Recalçats    │± 20 mm │± 50 mm │    -     │± 20 mm │       -       │ 
│Riostres     │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Basaments    │± 20 mm │± 50 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Enceps       │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 10 mm │       -       │ 
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│Pilars       │± 20 mm │± 40 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Bigues       │± 10 mm │± 30 mm │ ± 0,5 %  │ ± 2 mm │       -       │ 
│Llindes      │   -    │   -    │ ± 10 mm  │ ± 5 mm │       -       │ 
│Cèrcols      │   -    │   -    │ ± 10 mm  │ ± 5 mm │       -       │ 
│Sostres      │± 5mm/m │± 50 mm │    -     │   -    │       -       │ 
│Lloses       │   -    │± 50 mm │ - 40 mm  │ ± 2 %  │    ± 30 mm/m  │ 
│             │        │        │ + 60 mm  │        │               │ 
│Membranes    │   -    │± 30    │    -     │   -    │       -       │ 
│Estreps      │   -    │± 50 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la 
secció dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i 
rectificar. 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que 
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i 
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió 
de l'esforç de pretesat al formigó. 
FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser 
llises, sense rebaves ni irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de 
comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del 
conjunt. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver 
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la 
seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de 
fer una revisió total de l'encofrat. 
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què 
s'ha formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
ELEMENTS VERTICALS: 
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Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la 
part inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 
verticals d'esveltesa més gran de 10. 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una 
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de 
la llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal asegurar 
que no assentaran 
Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat 
senzill 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 
formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i 
acondicionament dels elements utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord 
amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2 com a màxim: no es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el 
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat 
necessari per a conformar el perímetre dels forats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
 
E3C - LLOSES 
E3C5 - FORMIGONAMENT DE LLOSES DE FONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E3C5ZZ70,E3C5ZI01,E3C515H4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o per a 
pretensar, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les 
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prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i 
operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Lloses de fonament 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l’encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en 
especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de 
la EHE) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació 
de la DF. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la 
massa de formigó sense que es toquin entre elles. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Gruix màxim de la tongada: 
- Consistència seca:  <= 15 cm 
- Consistència plàstica:  <= 25 cm 
- Consistència tova:  <= 30 cm 
Toleràncies d'execució: 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 10 de la 
norma EHE. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 
en la UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 
buits d'ascensor, passos d’instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
LLOSES DE FONAMENTACIÓ: 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm 
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 
- Nivells: ± 20 mm 
- Dimensions en planta de l'element: ± 30 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 
la part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
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Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de 
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 
verificar la resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 
del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s'hagi revisat la posició de les 
armadures (si s'escau) i demés elements ja col·locats. 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 
prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 
ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 
disgregacions. 
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades 
i als paraments. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir 
humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 
- 7 dies en temps humit i condicions normals 
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb 
aigües o filtracions agressives 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element. 
LLOSES DE FONAMENTACIÓ: 
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Urbanització de la plaça Blanes, al Prat del Llobregat (Barcelona) 
 
 
 
 

199 
  

E3CB - ARMADURES PER A LLOSES DE FONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E3CB3000,E3CBM8JJ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de 
formigó existents, o soldades a perfils d’acer. 
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 
- Lloses de fonament 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de 
la EHE i la UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies perjudicials. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció 
nominal. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de 
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre  elles no sigui superior a 0,1 
mm. 
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb 
els procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb 
instal·lació industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la DT 
i autoritzats per la DF. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de la EHE, al article 66.6. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un 
lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les 
armadures estiguin a l’encofrat. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Urbanització de la plaça Blanes, al Prat del Llobregat (Barcelona) 
 
 
 
 

200 
  

Quan la DT exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment 
en mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el 
cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció 
de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el  formigó armat, segons el que indica 
l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
Distància lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins 
la peça i llargària de les barres a de seguir les prescripcions de la EHE, article 66.5. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 
en la UNE 36831. 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en 
el cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 
1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 
1,25 granulat màxim 
Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx = 
Secció barra solapada de diàmetre major) 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
- Ha de complir com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i 
amb l'ajut d'un mandrí. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures 
ni filtracions al formigó. 
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En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les 
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
DF. 
- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com 
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de 
l’element compost) 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 
empalmaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
 
E4 - ESTRUCTURES 
E45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E458ZZ71. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o per a 
pretensar, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les 
prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i 
operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Pilars 
- Murs 
- Bigues 
- Llindes 
- Cèrcols 
- Sostres amb elements resistents industrialitzats 
- Sostres nervats unidireccionals 
- Sostres nervats reticulars 
- Lloses i bancades 
- Membranes i voltes 
S’han considerat les operacions auxiliars següents: 
- Aplicació superficial d’un producte filmògen per la cura d’elements de formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
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- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l’encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Curat del formigó 
Tractament de cura amb producte filmògen: 
- Preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de recobriment necessàries 
- Protecció de la zona tractada 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en 
especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de 
la EHE) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació 
de la DF. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la 
massa de formigó sense que es toquin entre elles. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Gruix màxim de la tongada: 
- Consistència seca:  <= 15 cm 
- Consistència plàstica:  <= 25 cm 
- Consistència tova:  <= 30 cm 
Toleràncies d'execució: 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 10 de la 
norma EHE. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 
en la UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 
buits d'ascensor, passos d’instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 
Verticalitat (H alçaria del punt considerat): 
- H <= 6 m: ± 24 mm 
- 6 m < H <= 30 m: ± 4H, ± 50 mm 
- H >= 30 m: ± 5H/3, ± 150 mm 
Verticalitat junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat): 
- H <= 6 m: ± 12 mm 
- 6 m < H <= 30 m: ± 2H, ± 24 mm 
- H >= 30 m: ± 4H/5, ± 80 mm 
Desviacions laterals: 
- Peces: ± 24 mm 
- Junts: ± 16 mm 
Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals): ± 20 mm 
Secció transversal (D: dimensió considerada): 
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm 
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm 
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm 
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Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 
- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 
- Resta d'elements : ± 10 mm 
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 10 de la norma EHE. 
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS: 
Gruix de la capa de compressió: 
- Sobre biguetes:  40 mm 
- Sobre peces d’entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 
- Sobre peces d’entrebigat de poliestiré:  50 mm 
- Sobre peces d’entrebigat si l’acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 
- Sobre lloses alveolars pretensades:  40 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 
     - Acabat reglejat mecànica ± 12 mm/3 m 
     - Acabat mestrejat amb regla ± 8 mm/3 m 
     - Acabat llis ± 5 mm/3 m 
     - Acabat mol llis ± 3 mm/3 m 
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 
SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS: 
Gruix de la capa de compressió: 
- Sobre peces d’entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 
- Sobre peces d’entrebigat de poliestiré:  50 mm 
- Sobre peces d’entrebigat si l’acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 
     - Acabat reglejat mecànica ± 12 mm/3 m 
     - Acabat mestrejat amb regla ± 8 mm/3 m 
     - Acabat llis ± 5 mm/3 m 
     - Acabat mol llis ± 3 mm/3 m 
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 
SOSTRES NERVATS RETICULARS: 
Gruix de la capa de compressió: 
- Sostres amb blocs alleugerants permanents: >= 5 cm 
- Sostres amb motlles recuperables: >= 5 cm, >= 1/10 llum lliure entre nervis 
Toleràncies d'execució: 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 
     - Acabat reglejat mecànica ± 12 mm/3 m 
     - Acabat mestrejat amb regla ± 8 mm/3 m 
     - Acabat llis ± 5 mm/3 m 
     - Acabat mol llis ± 3 mm/3 m 
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN: 
Ha de formar una pel·lícula contínua, flexible i uniforme, de color regular. 
Ha de quedar ben adherit sobre la superfície del formigó, sense que hi hagin despreniments de 
la pel·lícula. 
La pel·lícula ha de restar intacta al menys un mínim de set dies després de la seva aplicació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 
la part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de 
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la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 
verificar la resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 
del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s'hagi revisat la posició de les 
armadures (si s'escau) i demés elements ja col·locats. 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 
prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 
ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 
disgregacions. 
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades 
i als paraments. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir 
humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 
- 7 dies en temps humit i condicions normals 
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb 
aigües o filtracions agressives 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element. 
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS: 
Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del formigó. 
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d’estar ben humitejades en el moment del 
formigonat 
En cas d’emprar-se peces ceràmiques s’ha de regar generosament. 
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 
El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar 
simultàniament. 
S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es 
produeixin disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i 
d'altres elements del sostre. 
En el formigonat de lloses alveolars s’ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que 
pugui penetrar en l’ample d’aquests 
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LLOSES: 
Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT. 
Cas que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la 
resultant del traçat de les armadures actives, i no es tornarà a formigonar fins que la DF els 
hagi examinat. 
Si l'element és pretesat s'ha de vibrar amb especial cura la zona d'ancoratges. 
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN: 
No s’aplicarà el producte sense l’autorització expressa de la DF. 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Cal aplicar una capa contínua i homogènia immediatament després d’abocar el formigó i 
preferiblement dins dels trenta minuts següents del acabat superficial. 
El sistema d'aplicació ha d’estar d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització 
de la DF. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN: 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Deducció de la superfície corresponent a Obertures: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 2 m: Es dedueixen el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
SOSTRES UNIDIRECCIONALS: 
Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto y 
la ejecución de Forjados unidireccionales de Hormigón Estructural realizados con elementos 
prefabricados (EFHE) 
 
 
E4B - ARMADURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4B83000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de 
formigó existents, o soldades a perfils d’acer. 
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 
- Pilars 
- Murs estructurals 
- Bigues 
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- Llindes 
- Cèrcols 
- Estreps 
- Lloses i bancades 
- Sostres 
- Membranes i voltes 
- Armadures de reforç 
- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també: 
- Perforació del formigó 
- Neteja del forat 
- Injecció de l’adhesiu al forat 
- Immobilització de l’armadura durant el procés d’assecat de l’adhesiu 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de 
la EHE i la UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies perjudicials. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció 
nominal. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de 
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre  elles no sigui superior a 0,1 
mm. 
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb 
els procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb 
instal·lació industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la DT 
i autoritzats per la DF. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de la EHE, al article 66.6. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un 
lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les 
armadures estiguin a l’encofrat. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
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Quan la DT exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment 
en mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el 
cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció 
de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el  formigó armat, segons el que indica 
l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
Distància lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins 
la peça i llargària de les barres a de seguir les prescripcions de la EHE, article 66.5. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 
en la UNE 36831. 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en 
el cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 
1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 
1,25 granulat màxim 
Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx = 
Secció barra solapada de diàmetre major) 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
- Ha de complir com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les 
indicades a la DT, o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d’ancoratge determinada 
segons l’article 66.5 de la EHE. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i 
amb l'ajut d'un mandrí. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
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S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures 
ni filtracions al formigó. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les 
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
El formigó on s’ha de fer l’ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes. 
La perforació ha de ser recta i de secció circular. 
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s’ha d’ancorar i 
500 mm més llarg a la llargària neta d’ancoratge de la mateixa. 
La perforació s’ha de buidar de pols  abans de col·locar l’adhesiu. 
L’adhesiu s’ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s’ha d’utilitzar dins del 
temps màxim fixat per aquest. 
La temperatura del formigó a l’hora d’introduir l’adhesiu ha d’estar compresa entre 5º i 40 º 
C. 
Al omplir la perforació amb l’adhesiu cal evitar que resti aire oclús. 
Cal recollir les restes d’adhesiu que surtin quan s’introdueixi la barra a la perforació. 
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva 
posició. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
DF. 
- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com 
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de 
l’element compost) 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 
empalmaments. 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
Unitat de barra ancorada, executada d’acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
 
E4D - MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL.LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS 
E4D8 - ENCOFRATS PER A CÈRCOLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4D8DE00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que 
formen el motlle on s’abocarà el formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
CONDICIONS GENERALS: 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu 
formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució 
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir 
per a treballar solidàriament. 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar 
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en 
dissolució. 
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit 
de l'encofrat. 
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la 
lliure retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers 
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels 
set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els 
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs 
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de 
desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, 
sense l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 
ras del parament. 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les 
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el 
formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Urbanització de la plaça Blanes, al Prat del Llobregat (Barcelona) 
 
 
 
 

210 
  

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│             │Replanteig eixos │Dimensions│Aplomat │Horitzontalitat│ 
│             │─────────────────│          │        │               │ 
│             │Parcial │ Total  │          │        │               │ 
│─────────────│────────│────────│──────────│────────│───────────────│ 
│Rases i pous │± 20 mm │± 50 mm │ - 30 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│             │        │        │ + 60 mm  │        │               │ 
│Murs         │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 20 mm │    ± 50 mm    │ 
│Recalçats    │± 20 mm │± 50 mm │    -     │± 20 mm │       -       │ 
│Riostres     │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Basaments    │± 20 mm │± 50 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Enceps       │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Pilars       │± 20 mm │± 40 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Bigues       │± 10 mm │± 30 mm │ ± 0,5 %  │ ± 2 mm │       -       │ 
│Llindes      │   -    │   -    │ ± 10 mm  │ ± 5 mm │       -       │ 
│Cèrcols      │   -    │   -    │ ± 10 mm  │ ± 5 mm │       -       │ 
│Sostres      │± 5mm/m │± 50 mm │    -     │   -    │       -       │ 
│Lloses       │   -    │± 50 mm │ - 40 mm  │ ± 2 %  │    ± 30 mm/m  │ 
│             │        │        │ + 60 mm  │        │               │ 
│Membranes    │   -    │± 30    │    -     │   -    │       -       │ 
│Estreps      │   -    │± 50 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la 
secció dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i 
rectificar. 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que 
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i 
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió 
de l'esforç de pretesat al formigó. 
FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser 
llises, sense rebaves ni irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de 
comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del 
conjunt. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes. 
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El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver 
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la 
seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de 
fer una revisió total de l'encofrat. 
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què 
s'ha formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la 
part inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 
verticals d'esveltesa més gran de 10. 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una 
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de 
la llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal asegurar 
que no assentaran 
Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat 
senzill 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 
formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i 
acondicionament dels elements utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord 
amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2 com a màxim: no es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el 
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat 
necessari per a conformar el perímetre dels forats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
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*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
 
E4E - ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
E4E2 - PARETS D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4E2961L. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter de 
ciment o d'argila expandida premoldejats, foradats o massissos, col·locats amb morter de 
ciment, morter mixt o morter de ciment blanc i sorra de marbre, per a quedar vist o per a 
revestir. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de les parets 
- Col·locat i aplomat de les mires de referència a les cantonades 
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos 
- Col·locació de blocs humitejant la superfície de contacte amb el morter 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
- Protecció de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter 
CONDICIONS GENERALS: 
La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada. 
En l’execució de l’element s’han de complir les prescripcions establertes en l’article 3 de la 
norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, 
morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d’exposició. 
Les filades han de ser horitzontals. 
Les peces han d’estar col.locades a trencajunt. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat 
general. 
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets. 
En les cantonades i trobades amb d’altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més 
petit que el través de la peça. 
Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per mitjà d'elements 
auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF. 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i armades. 
Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de 
formigó i armades, formant un pilar del terra al sostre. 
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços 
i en qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm. 
Ha d’haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l’element 
sense que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposició i dimensions 
dels junts han de complir l’especificat a la DT. 
Les regates, en el seu cas, han de complir l’especificat en el seu plec de condicions. 
En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondària 
<= 5 mm. 
Gruix dels junts: 
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- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm 
Massissat del junt vertical: 
- Alçària de morter:  Gruix de la peça 
- Fondària del morter:  >= 0,4 x través de la peça 
Recolzament de càrregues puntuals:  >= 100 mm 
Toleràncies d'execució: 
L’element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les 
següents: 
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm 
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm 
- Distància entre obertures:  ± 20 mm 
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
- Aplomat en una planta: ± 20 mm 
- Aplomat total:  ± 50 mm 
- Axialitat:  ± 20 mm 
- Planor dels paraments en 1 m:  ± 5 mm 
- Planor dels paraments en 10 m:  ± 20 mm 
- Gruix: 
     - Fàbrica al llarg o través:  + 5% 
     - Altres fàbriques:  ± 25 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han 
d'enderrocar les parts afectades. 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que 
s'han fet. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col·locar. No s'ha d'humitejar si el bloc conté 
additiu hidrofugant. 
Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat necessària abans de 
l'abocada, per tal de no absorbir l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, 
ha d'estar sec. 
Les peces s’han de col.locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la 
dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti per els junts horitzontal i vertical. 
No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la 
peça i el morter i tornar-la a col·locar. 
El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar per tongades, 
i ha de quedar compactat i sense buits dins de les peces. 
En el moment de l’abocada la fàbrica ha de tenir la resistència necessària per tal de suportar 
la pressió del formigó fresc. 
Cal protegir l’obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la 
resistència suficient. 
Quan s’interromp l’execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d’evitar l’acció de 
l’aigua de pluja sobre els materials. 
Durant l’adormiment s’ha de mantenir l’humitat de l’element, principalment en condicions 
climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.). 
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les 
accions del vent, de l’execució de l’obra o d’altres. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Urbanització de la plaça Blanes, al Prat del Llobregat (Barcelona) 
 
 
 
 

214 
  

 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superficie 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures de 2,00 m2 com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de 2,00 m2 fins a 4,00 m2 com a màxim: Es dedueix el 50% 
- Obertures de més de 4,00 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests 
paraments. 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta 
a part. 
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a 
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen 
la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
 
E4EZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE 
CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4EZ3000,E4EZQ024. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Massissat d'estructures d'obra de fàbrica de blocs de morter de ciment o d'argila expandida, i 
armadures per a reforç d'estructura de fàbrica de blocs de morter de ciment, d'argila 
expandida o de blocs de ceràmica d'argila alleugerida. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Muntatge i col·locació de l'armadura de reforç de parets de blocs de morter de ciment, 
d'argila expandida o de blocs ceràmics alleugerits, formada per barres corrugades, col·locades 
a l'interior dels blocs o en els junts horitzontals 
- Formigonament de la fabrica de blocs, amb formigó de central o elaborat a l'obra i col·locat 
manualment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el cas d'armadures: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
En el cas de formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Cura del formigó 
- Protecció de la paret de qualsevol acció mecànica no prevista en càlcul 
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ARMADURES: 
Les armadures col·locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni 
altres substàncies perjudicials. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
El recobriment de protecció, en el seu cas, ha de ser continu i uniforme en tota l’armadura. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
L’ancoratge pot ser per prolongació recta, ganxo, potes o forquilla. 
No s’accepten els ancoratges per prolongació recta o potes, en barres llises de diàmetre > 8 
mm. 
No s’accepten els ancoratges per ganxos, potes o forquilla, en barres sotmeses a esforços de 
compressió. 
Els ancoratges de les barres de l’armadura al formigó (forma, disposició dins la peça, 
llargària, etc.), han de complir l’especificat en l’article 7.5.2 del DB-SE-F. 
Diàmetre nominal de les barres:  >= 6 mm 
Distància lliure entre dues armadures solapades:  >= 2D, >= 20 mm 
Distància lliure entre armadures properes paral.leles:  >= mida granulat màxim + 5 mm; >= D 
màxim; >= 10 mm 
Gruix del recobriment de l’armadura:  >= 20 mm, >= D 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 
en la UNE 36831. 
FORMIGONAMENT: 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista en la DT. 
No hi ha d'haver disgregacions ni buits en la massa del formigó, un cop col·locat. 
En compactar el formigó han de quedar plens tots els forats. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, i s'ha de 
protegir l'obra que s'executa de l'acció de les pluges i dels vents superiors a 50 km/h. 
ARMADURES: 
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i 
amb l'ajut d'un mandrí. 
S’ha d’utilitzar separadors o estreps si és necessari per a garantir el recobriment mínim. 
Les armadures s’han de subjectar entre elles, quan sigui necessari, per tal de garantir que 
mantinguin la seva posició durant la col.locació del morter o formigó. 
FORMIGONAMENT: 
Temperatura del formigó en el moment de l'abocada:  >= 5°C 
Temperatura dels elements on es fa l'abocada:  >= 0°C 
La zona que s’ha de formigonar, ha d’estar neta, sense restes de morter o runa. 
En el moment de l’abocada la fàbrica ha de tenir la resistència necessària per tal de suportar 
la pressió del formigó fresc. 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
El formigó s'ha de col·locar a l'obra abans que comenci a adormir-se. 
S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per les peces. 
Ha de tenir la docilitat necessària per tal d’omplir completament els forats en els que 
s’aboca i sense segregacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARMADURES: 
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kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un valor diferent del teòric cal l'acceptació expressa de la DF 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions 
específiques d'aquests treballs, com és ara retalls, lligams i cavalcaments. 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
 
E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
E71 - MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E713ZZ12. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de varies capes formades amb 
materials bituminosos, sense protecció o amb autoprotecció mineral o metàl·lica, els de la 
capa exterior o reparació de membranes existents amb làmines bituminoses. 
S'han considerat els tipus de membranes següents: 
Membranes no protegides col·locades adherides: 
- PA-2: Dues làmines LBM-24 adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt 
- PA-3: Tres làmines LO-20-FV, adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt i recobertes 
amb una capa d'oxiasfalt. 
- PA-5: Dues capes de màstic modificat MM-IIB amb una làmina d'alumini de 50 micres, 
intercalada 
- PA-6: Una làmina LBM-40 adherida al suport en calent 
- PA-7: Dues làmines LO-40, adherides entre elles i al suport, en calent 
- PA-8: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles i al suport en calent 
- PA-9: Una làmina LBM-48 adherida al suport en calent 
Membranes no protegides col·locades no adherides sobre làmina separadora: 
- PN-1: Una làmina LBM-40 
- PN-3: Una làmina LAM-3 
- PN-6: Dues làmines LO-40, adherides entre elles en calent 
- PN-7: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles en calent 
- PN-8: Una làmina LBM-48 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Membranes adherides, no adherides o semiadherides: 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'imprimació, en el seu cas 
- Execució de la membrana per varies capes 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
- Repàs dels junts 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Urbanització de la plaça Blanes, al Prat del Llobregat (Barcelona) 
 
 
 
 

217 
  

La membrana col·locada ha d'estar formada, en tota la seva extensió, per les capes 
superposades previstes. 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 
Ha de ser estanca. 
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES, ARMADURES BITUMINOSES O FULLS D’ALUMINI: 
Totes les capes que formen la membrana han de quedar adherides entre elles. 
La membrana col·locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superfície. 
La membrana col·locada no adherida, no ha de quedar adherida al suport, excepte en el 
perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. Ha de quedar separada del 
suport per un feltre de polipropilè, la col·locació del qual ha de complir les especificacions 
fixades al seu plec de condicions. El feltre no ha d'impedir la fixació perimetral de la 
membrana. 
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. 
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. 
En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb 
els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents. 
Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària. 
La membrana formada amb làmines no protegides del tipus LO o LBME adherides amb oxiasfalt, ha 
de quedar acabada amb una capa de recobriment d'oxiasfalt. 
En les membranes formades per làmines adherides amb oxiasfalt, les capes d'oxiasfalt han de 
ser continues. 
Les diferents làmines superposades han d'estar col·locades a trencajunt. 
No hi ha d'haver bosses d'aire entremig de les làmines. 
Angles (acord aixamfranat): 
- Base :  >= 5 cm 
- Alçària :  >= 5 cm 
Radi (acord de mitjacanya):  >= 5 cm 
Dotació per capa: 

┌───────────────────────────────────────────────────┐ 
│           │    Denominació    │ Dotació per capa  │ 
│           │     material      │     (kg/m2)       │ 
│───────────│───────────────────│───────────────────│ 
│ Component │LO-20-FV, LBM-24   │      >= 2,2       │ 
│ membrana  │LO-30, LO-30/M     │      >= 2,7       │ 
│           │LO-40, LO-40/M     │      >= 3,6       │ 
│           │LBM-30, LBM-30/M   │      >= 2,8       │ 
│           │LBM-40, LBM-40/G   │      >= 3,8       │ 
│           │LBM-48             │      >= 4,5       │ 
│           │LBM-50/G           │      >= 4,8       │ 
│           │LAM-3              │      >= 4,2       │ 
│           │AB-FO              │Valor mínim segons │ 
│           │                   │capa i/o membrana  │ 
│           │Full alumini       │      >= 0,124     │ 
│           │50 micres          │                   │ 
│           │Full alumini       │      >= 0,2       │ 
│           │80 micres          │                   │ 
│───────────│───────────────────│───────────────────│ 
│Material   │Oxiasfalt OA       │      >= 1,5       │ 
│adhesió    │Màstic modificat   │Valor mínim segons │ 
│           │MM-II B            │capa i/o membrana  │ 
│───────────│───────────────────│───────────────────│ 
│Imprimació │Emulsió bituminosa │     >= 0,3        │ 
│prèvia     │       ED          │                   │ 
└───────────────────────────────────────────────────┘ 

Desplaçament de les làmines superposades: 
┌─────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Nombre components│ Desplaçament                      │ 
│─────────────────│───────────────────────────────────│ 
│       2         │ >= 1/2 de l'amplària de la làmina │ 
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│       3         │ >= 1/3 de l'amplària de la làmina │ 
│       4         │ >= 1/4 de l'amplària de la làmina │ 
└─────────────────────────────────────────────────────┘ 

Toleràncies d'execució: 
- Nivells:  ± 15 mm 
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES: 
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben 
adherida en aquesta prolongació. Prèviament s'ha de donar una mà d'imprimació a la paret. 
Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, 
compresible i compatible químicament amb els components de la impermeabilització. La làmina ha 
de ser contínua sobre el junt. 
Els acords amb els paraments verticals, buneres i altres elements que traspassin la membrana, 
han d'anar reforçats segons les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Cavalcament membranes de vàries làmines:  >= 8 cm 
Cavalcaments membranes d’una làmina: 
- Pendents = 0 o làmines autoprotegides:  >= 12 cm 
- Pendents > 0 o làmines sense protecció: 
     - Longitudinals:  >= 8 cm 
     - Transversals:  >= 10 cm 
Cavalcaments del feltre:  >= 5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Cavalcaments:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre els -5°C per 
membranes amb làmines tipus LBM o LBME, els 0°C per a les LOM, o els 5°C per a la resta, i els 
35°C. 
S'han d'aturar els treballs quan nevi o hi hagi neu o gel sobre la coberta, quan plogui o la 
coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. 
La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys. 
Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui ben endurida i 
seca. 
No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització. 
Característiques del suport: 
- Pendent: 

┌─────────────────────────────────┐ 
│Tipus de membrana    │  Pendent  │ 
│─────────────────────│───────────│ 
│ PA-2, PA-3, PA-5    │  1-10%    │ 
│ PA-6, PA-7          │  1-15%    │ 
│ PA-8 PA-9           │  0-15%    │ 
│ PN-1 PN-3, PN-6     │  1-5%     │ 
│ PN-7 PN-8           │  0-5%     │ 
│ GA-1,GA-2,GA-5,GA-6 │  >= 1%    │ 
│ MA-2                │  >= 10%   │ 
│ MA-3                │  >= 5%    │ 
│ MA-4                │  5-15%    │ 
│ GF-1                │  >= 20%   │ 
│ GF-2                │  >= 15%   │ 
└─────────────────────────────────┘ 

- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Rugositats:  <= 1 mm 
- Resistència a la compressió:  >= 200 kPa 
- Humitat:  <= 5% 
En general, no s'han d'utilitzar en la mateixa membrana els materials següents: 
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- Materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat 
- Oxiasfalt amb làmines de betúm plastòmer (APP), que no siguin específicament compatibles 
- Làmines o màstics de betúm asfàltic i làmines o elements de PVC, que no siguin 
específicament compatibles 
Incompatibilitats entre la membrana i el suport: 
- Les làmines o màstics de quitrà no han d'estar en contacte amb aïllaments d'escumes 
plàstiques de poliestirè ni amb acabats a base de betum asfàltic 
- Cal comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i 
la membrana 
El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat 
tals que sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les sol·licitacions 
mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió 
de la membrana sobre les plaques, pel que és necessari que les membranes i plaques siguin 
compatibles entre elles. 
Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la coberta 
(xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.). 
El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus 
components. 
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les no 
protegides s’han de protegir, també, del sol. 
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES: 
Execució dels cavalcaments en membranes formades per una làmina: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Tipus de làmina │Mètode per a soldar els cavalcaments                 │ 
│────────────────│─────────────────────────────────────────────────────│ 
│LBME-20         │Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en │ 
│                │aplicar calor amb un bufador d'aire calent           │ 
│LOM o LBM       │Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en │ 
│                │aplicar calor                                        │ 
│LAM-3           │Amb adhesiu                                          │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, per 
pressió, un cop estovat el betum pròpi en aplicar calor. 
MEMBRANA ADHERIDA O SEMIADHERIDA: 
Abans d'executar la membrana, el suport s'ha de tractar amb una mà d'imprimació. 
No es necessària la imprimació prèvia quan la primera capa de l'impermeabilització es realitza 
in situ amb màstic modificat de base quitrà o en el cas d'un suport format per plaques 
d'aïllament tèrmic recobertes d'oxiasfalt. 
L'imprimació s'ha d'aplicar a totes les zones en què la membrana hagi d'anar adherida, 
inclosos els acabaments i acords amb punts singulars. 
Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació. 
LÀMINES ADHERIDES AMB OXIASFALT: 
Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, amb oxiasfalt en calent. 
S'han de desenrotllar a sobre d'aquest abans que no es refredi. En les làmines semiadherides 
s'ha de pressionar de manera que l'oxiasfalt penetri en les perforacions de la làmina 
perforada. 
L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 
260°C en caldera. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1 m2: Es dedueixen el 100% 
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En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els 
paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents 
d'aquells que normalment conformen la unitat 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
*UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos 
modificados y bituminosos modificados 
UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con 
membranas asfálticas para la impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control, 
utilización y mantenimiento. 
 
 
E78 - IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E788ZZ13. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució d'una capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o 
verticals, mitjançan l’aplicació d’un producte líquid. 
S'han considerat els materials següents: 
- Impermeabilització d'elements de formigó mitjançant emulsió bituminosa. 
- Impermeabilització de paraments d’obra mitjançant cautxú líquid, prèvia imprimació 
específica 
- Impermeabilització de paraments amb polímer en dispersió aquosa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superfície 
- Aplicació de la emprimació, en el seu cas 
- Aplicació successiva, amb els intervals d’assecat, de les capes necessàries del producte 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa d’impermeabilització s’ha d’aplicar als llocs indicats als plànols o ordenats per la 
DF. 
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la 
superfície a impermeabilitzar. 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
Ha de tenir la dotació prevista. 
El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les 
definides a la DT o en el seu defecte, les especifcades per la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 
50 km/h. 
Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de 
l'àrea a impermeabilitzar. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir 
abans de l'execució. 
El suport a impermeabilitzar ha d’haver assolit la resistència mecànica necessària. 
La superfície del suport ha de estar neta de pols, d'olis i greixos, no ha de tenir material 
engrunat. 
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El recobriment acabat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials. 
IMPERMEABILITZACIÓ AMB CAUTXÚ LÍQUID: 
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient superior als 10°C. 
Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de tractar amb una mà d'imprimació. 
Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació. 
IMPERMEABILITZACIÓ AMB POLÍMER: 
S’ha d’aplicar a una temperatura entre 10 i 30ºC i una humitat relativa no superior a 80%. 
IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC: 
La temperatura de treball ha de ser >= 5°C. 
La dotació prevista s'ha d'aplicar en dues capes. La segona capa s'ha de donar quan la primera 
sigui seca. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a 
la seva completa finalització. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC: 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
 
EG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
EG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
EG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG313502,EG313602,EG313802,EG311902. 
 
EG INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES 
EG3 CONDUCTORS ELECTRICS PER A TENSIO BAIXA 
EG31 CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
 

Els seus elements tenen com a components elements de: BG31, i eventualment de: BGW3. 

 

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

 

DEFINICIO: 

Conductor de coure per sistemes de distribució en tensió baixa i instalacions en general, serveis fixes. 

Designació UNE RV 0,6/1 kV, unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar o tripolar amb neutre de secció fins a 

300 mm2, muntat. 

S'han considerat els tipus de col.locació següents: 

- Muntat superficialment 

- Col.locat en tub 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- L'estesa, fixació i connexionat a caixes o mecanismes 
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CONDICIONS GENERALS: 

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertanyen, a la 

sortida del quadre de protecció. 

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 

Els empalmaments i les derivacions han d'estar fets amb borns o regletes de connexió. 

Els conductors han de quedar extesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva 

instal.lació. 

Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 

- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 

- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 

Penetració del conductor dins les caixes........................................ >= 10 cm 

Toleràncies d'instal.lació: 

     - Penetració del conductor dins les caixes.................................. ± 10 mm 

 

COL.LOCAT SUPERFICIALMENT: 

La seva fixació al parament ha de quedar vertical o alineada paral.lelament al sostre o al paviment, i la 

seva posició ha de ser l'establerta al projecte. 

Distància horitzontal entre fixacions............................................ <= 80cm 

Distància vertical entre fixacions.............................................. <= 150cm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 

Temperatura del conductor durant la seva instal.lació............................. >= 0°C 

 

EN TUB: 

L'instal.lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 

El tub de protecció ha d'estar instal.lat abans d'introduir els conductors. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements 

per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les 

connexions. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 

* UNE HD-603-5N 1995 "Cables de distribución de tensión asignada de 0,6/1kV. Parte 5: Cables aislados con 

XLPE, no armados. Sección N: Cables sin conductor concéntrico (tipo 5N). 
 
EG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG380907,EG380A07. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat. 
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S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Muntat superficialment 
- En malla de connexió a terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa i empalmament 
- Connexionat a presa de terra 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb 
peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en 
llocs visitables. 
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes 
electroquímiques. 
El circuit de terra no serà interromput per la col.locació de seccionadors, interruptors o 
fusibles. 
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un 
tub rígid d'acer galvanitzat. 
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la D.T. 
 
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides 
en el cas de canals i safates. 
Distància entre fixacions:  <= 75 cm 
 
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA: 
El conductor ha de quedar instal.lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra 
garbellada i compactada. 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'instal.lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la 
bobina. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
EGD - INSTAL.LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIONS CATÒDIQUES 
EGD2 - PLAQUES DE CONNEXIO A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EGD2111D. 
 
EG INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES 
EGD ELEMENTS DE CONNEXIO A TERRA 
EGD2 PLAQUES DE CONNEXIO A TERRA 
 

Els seus elements tenen com a components elements de: BGD2, BGYD. 
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1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

 

DEFINICIO: 

Placa de connexió a terra de coure o d'acer, soterrada. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col.locació i connexionat 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Han d'estar col.locades en posició vertical, enterrades dins del terreny. 

Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de 

terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. 

El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que 

s'evitin els efectes electroquímics. 

Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 

En el cas de la necessitat d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 

m. 

La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable, tant per al seu manteniment com per la 

realització periòdica de proves de valors de resistència a terra. 

Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a 

la humectació periòdica del pou de terra. 

Toleràncies: 

     - Posició................................................................... ± 50 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 

No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
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F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F21 - DEMOLICIONS 
F213 - ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F213ZZ00. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb 
càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor, transport de runa fins l'abocador i 
pagament dels canons d'abocament. 
S'han considerat les eines de demolició següents: 
- Mitjans manuals 
- Martell picador 
- Martell trencador sobre retroexcavadora 
S'han considerat els materials següents: 
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
- Transport de la runa fins l'abocador 
- Disposició de la runa a l'abocador 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF. abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 
pràcticament al mateix nivell. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
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L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 
35 cm i la seva alçària és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
FONAMENTS: 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 
transmetin càrregues. 
MURS DE CONTENCIÓ: 
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres. 
Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides amb una 
barana i un sòcol. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de 
començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
*NTE-ADD/1975 Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
 
 
F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F219U310,F219U010,F219U030,F219V010,F219U110,F219U210,F219W020. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
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Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d’instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que 
pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
TALL DE PAVIMENT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada 
i acceptada expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
 
 
F21D - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F21DU200. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans 
manuals o mecànics. 
S'han considerat els elements següents: 
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó 
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó 
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que 
mantinguin el mateix nivell. 
Ha d'estar fora de servei. 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D’EVACUACIÓ: 
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions 
de la DT. 
POU: 
m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
EMBORNAL: 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
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F21E - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F21EC101. 
 
 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans 
manuals o mecànics. 
S'han considerat els elements següents: 
- Claveguera de formigó de 27X36 cm , 40x60 cm, 60x90 cm  o 30 cm, 60 cm,100 cm,150 cm i 200 
cm de diàmetre, amb o sense solera de formigó 
- Clavegueró de formigó vibropremsat de 120x180 cm o 200 cm de diàmetre, com a màxim amb o 
sense solera de formigó 
- Pous de parets de maó de 85x85 cm,100x100 cm o 80 cm, 100 cm de diàmetre 
- Pou de parets de maó de 200x200 cm o 100 cm de diàmetre, com a màxim 
- Embornal de 70x30x85 cm de parets de maó 
- Interceptor de parets de maó de 85x85 cm, com a màxim sobre solera de formigó 
- Interceptor de 35x50 cm, 84x50 cm. amb solera de formigó 
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim 
- Cuneta de formigó de 250 cm d'amplària, com a màxim amb parets de formigó 
- Solera d'amplària fins a 1 m, en obres de clavegueram en galeria 
- Mur de formigó en massa o paredat, en obres de clavegueram en galeria 
- Fàbrica de maó, formigó en massa o paredat, en obres de clavegueram a cel obert 
- Col·lector de formigó en massa de secció fins 1,50 m2 
- Pou de 70x70 cm, de parets de fàbrica de maó, formigó en massa o peces prefabricades de 
formigó 
- Embornal de 70x30 cm, de parets de fàbrica de maó, formigó en massa o peces prefabricades de 
formigó 
- Claveguera de PVC de 250 mm, 500 mm,1000 mm i 1500 mm de diàmetre, autoportant o recoberta 
de formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la D.T. 
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que 
mantinguin el mateix nivell. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials a la rasa. 
Ha d'estar fora de servei. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 

  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Urbanització de la plaça Blanes, al Prat del Llobregat (Barcelona) 
 
 
 
 

230 
  

No s'han d'acumular terres o runa a les vores de l'excavació, a una distància <= 60 cm. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLAVEGUERA, CLAVEGUERO, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA I COL.LECTOR: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
POU: 
m de fondària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
EMBORNAL DE 70x30x85 CM: 
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
EMBORNAL DE 70X30 CM: 
m de fondària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
FABRICA DE MAO, FORMIGO EN MASSA O PAREDAT, EN OBRES DE CLAVEGUERAM: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
F21Q - DESMUNTATGE D'ELEMENTS DE MOBILIARI URBA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F21QU010,F21QU030,F21QU040. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA 
 
Desmuntatge, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació d’elements de 
mobiliari urbà. 
S’han considerat les unitats d’obra següents: 
- Desmuntatge de papereres, fonts, bàculs, bancs o pilones 
- Desmuntatge de baranes o barreres de seguretat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Operacions de preparació 
- Desmuntatge dels elements 
- Enderroc dels fonaments si es el cas 
- Neteja de la superfície de les restes de runa 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels 
materials de rebuig generats i condicionament de l’abocador 
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la D.T., 
descàrrega i classificació 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la Documentació Tècnica. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei ( electricitat, 
comunicacions, hidràuliques, aire comprimit, oleohidràuliques, etc.). 
Els elements s’han de desmuntar amb les eines apropiades. 
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc. 
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats 
per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a 
muntar. 
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Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara 
grues, cistelles, etc. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o en el seu defecte, la D.F. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 
35 cm i la seva alçària és <= 2 m. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el 
trajecte. 
Tots els materials procedents d'excavacions o rebaixats que la D.F. consideri inadequats o que 
sobrin, s'han de transportar a un abocador autoritzat. 
En cas d’utilització d’abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l’obra 
sense que prèviament estigui aprovat l’abocador pel Director d’Obra i per la comissió de 
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
DESMUNTATGE DE PAPERERES, FONTS, BACULS, BANCS O PILONES 
Unitat d’element realment desmuntat, inclòs l’enderroc dels suports i fonaments si es el cas, 
amidat segons les especificacions de la D.T. 
DESMUNTATGE DE BARANES O BARRERES DE SEGURETAT 
m de llargària desmuntat, inclòs l’enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat 
segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F22 - MOVIMENTS DE TERRES 
F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F221U120. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Neteja i esbrossada del terreny 
- Excavació per a esplanació del terreny 
- Excavació per a caixa de paviment 
- Excavació per mètodes arqueològics 
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavació per esplanació, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
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- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Neteja i esbrossada del terreny: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s’han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió 
Excavació per mètodes arqueològics: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Excavació manual per nivells 
- Passar pel sedàs la terra excavada i classificar les restes 
- Aixecament de croquis i fotografies dels elements d’interès apareguts 
Excavació de roca amb morter expansiu: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 
SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a 
l'assaig SPT. 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 
S’ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, 
runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors. 
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la 
zona influenciada pel procés de l'obra. 
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure 
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les 
construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar. 
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, 
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix 
grau de compactació. 
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com 
a útils. 
EXCAVACINS PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans superfícies, sense que hi hagi cap tipus de 
problema de maniobra de màquines o camions. 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una 
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra 
existent i amb la mateixa compacitat. 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de 
transportar a un abocador autoritzat. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
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- Angle del talús:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 
següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
EXCAVACINS PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi 
d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA: 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
No inclou la tala d'arbres. 
EXCAVACIÓ: 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
 
 
F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2225A22,F222KA22,F222U310. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans 
mecànics o amb utilització d'explosius. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l’ordre d’execució de les dames si és el 
cas 
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- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, 
segons indiqui la partida d’obra 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 
SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a 
l'assaig SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu 
defecte, les que determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats 
han de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 
següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
La finalització de l’excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, 
s’ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del 
sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment en que 
es pugui formigonar la capa de neteja. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
Cal extreure del fons de l’excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de 
resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de 
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material tou, etc, i rebaixar el fons de l’excavació per tal que la sabata tingui un 
recolzament homogeni. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de 
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun 
dels casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
Els esgotaments s’han de fer sense comprometre l’estabilitat dels talussos i les obres veïnes, 
i s’han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys 
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l’excavació. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la 
DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 
corrents d'aigua interns, en els talussos. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D’EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 
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*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera. 
Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria del 
capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera aprobada por Real Decreto 
863/1985 de 2 de abril 
 
 
F227 - REPÀS I PICONATGE DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F227R0UA,F227A00F. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element. 
S'han considerat els elements següents: 
- Sòl de rasa 
- Esplanada 
- Caixa de paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents 
i d'igual compacitat. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F228 - REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F228FB0F,F2285SS0,F228U100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, 
per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que 
normalment s'executa el terraplè. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de 
residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al 
tractament d’aquests residus 
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de 
residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al 
tractament d’aquests residus 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
CONDICIONS GENERALS: 
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament, 
nucli, zona exterior i fonament. 
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit 
amb els mitjans que es disposen. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin 
els sòls adjacents, en el mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per 
la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec 
de condicions. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 
103501). 
RASA: 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 30 mm 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert ha d'estar format per dues zones: 
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 
- La zona alta, la resta de la rasa 
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha 
de ser de forma que no produeixi danys a la tuberia instal·lada. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 
0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials 
inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la 
unió amb el nou reblert. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir 
abans de l'execució. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim 
d'humitat, de manera uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant 
l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 
entollaments, sense perill d'erosió. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi secat bé, o 
s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui 
l'addient. 
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a 
ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell. 
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha 
assolit la resistència necessària. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 
aplicar-hi vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació 
s'hagi completat. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF. 
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la 
tuberia instal·lada. 
GRAVES PER A DRENATGES: 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la 
superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials 
estranys. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de 
crear entre ells una superfície contínua de separació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
La partida d’obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o 
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que 
es tracti de terres. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
 
F23 - APUNTALAMENTS I ESTREBADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2316401. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació d'elements d'apuntalament i d'estrebada per a comprimir les terres, per una 
protecció del 10% fins al 100%, amb fusta o elements metàl·lics. 
S'han considerat els elements següents: 
- Apuntalament i estrebada a cel obert de 3 m d'alçària, com a màxim 
- Apuntalament i estrebada de rases i pous de 4 m d'amplària, com a màxim 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'apuntalament i l’estrebat de forma coordinada amb el procés d’excavació 
- Desmuntatge de l’apuntalament i l’estrebat quan o autoritzi la DF. 
CONDICIONS GENERALS: 
La disposició, les seccions i les distàncies dels elements d'estrebada han de ser les que 
especifica la DT o, en el seu defecte, els que determini la DF. 
L'estrebada ha de comprimir fortament les terres. 
Les unions entre els elements de l'estrebada han d'estar fetes de manera que no es produeixin 
desplaçaments. 
En acabar la jornada han de quedar estrebats tots els paraments que ho requereixin. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han d'ajustar a 
l'indicat per la DF. 
En el cas que primer es faci tota l'excavació i després s'estrebi, l'excavació s'ha de fer de 
dalt a baix utilitzant plataformes suspeses. 
Si les dues operacions es fan simultàniament, l'excavació s'ha de fer per franges 
horitzontals, d'alçària igual a la distància entre travesses, més 30 cm. 
Durant els treballs s'ha de posar la màxima atenció en garantitzar la seguretat del personal. 
En acabar la jornada no han de quedar parts inestables sense estrebar. 
Diàriament s'han de revisar els treballs d'apuntalament i estrebada realitzats, particularment 
després de pluges, nevades o gelades i han de reforçar-se en cas necessari. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han 
de suspendre els treballs i avisar a la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
*Orden de 29 de diciembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación: NTE-ADZ/1976 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Zanjas y pozos 
 
 
F2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2R3U100. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de 
terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials 
sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en 
funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de l’excavació, dins de 
l'obra o entre obres, amb dúmper o mototragella o camió 
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a 
monodipòsit o centre de reciclatge, amb contenidor, dúmper o camió 
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a 
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o 
amb camió 
- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 
- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus 
potencialment perillosos. 
- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es 
reutilitzaran. 
- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l’obra en un lloc especialitzat, d’acord amb el 
tipus de residu. 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
A L'OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I 
TRANSFERÈNCIA: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que 
la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la 
classificació del centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que 
s’ha abocat. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
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Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un 
lloc adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de 
residu. 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes 
de formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., 
els metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment perillosos, com ara pintures, 
dissolvents, etc.. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
RESIDUS ESPECIALS: 
unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de 
recollida. 
TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS: 
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de 
residu al centre corresponent. 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 
DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de 
residu al centre corresponent. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 
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F3 - FONAMENTS I CONTENCIONS 
F31 - RASES I POUS 
F315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F31521H1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o per a 
pretensar, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les 
prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i 
operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Rases i pous 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l’encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en 
especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de 
la EHE) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació 
de la DF. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la 
massa de formigó sense que es toquin entre elles. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Gruix màxim de la tongada: 
- Consistència seca:  <= 15 cm 
- Consistència plàstica:  <= 25 cm 
- Consistència tova:  <= 30 cm 
Toleràncies d'execució: 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 10 de la 
norma EHE. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 
en la UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 
buits d'ascensor, passos d’instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
RASES I POUS: 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 
mm 
- Nivells: 
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     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
     - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
     - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 
- Dimensions en planta: - 20 mm 
     - Fonaments encofrats : + 40 mm 
     - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 
          - D <= 1 m : + 80 mm 
          - 1 m < D <= 2,5 m : + 120 mm 
          - D > 2,5 m : + 200 mm 
- Secció transversal (D:dimensió considerada): 
     - En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
     - D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm 
- Planor (EHE art.5.2.e): 
     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
     - Cares laterals (fonaments encofrats) : ± 16 mm/2 m 
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 
la part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de 
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 
verificar la resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 
del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s'hagi revisat la posició de les 
armadures (si s'escau) i demés elements ja col·locats. 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 
prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 
ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 
disgregacions. 
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius. 
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Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades 
i als paraments. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir 
humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 
- 7 dies en temps humit i condicions normals 
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb 
aigües o filtracions agressives 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
 
F3Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F3Z112Q1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó pobre al fons de 
les rases o dels pous de fonamentació prèviament excavats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació 
- Situació dels punts de referència dels nivells 
- Abocada i estesa del formigó 
- Execució dels junts 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície ha de ser plana i anivellada. 
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa. 
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa: - 10 mm, + 30 mm 
- Nivell:  ± 20 mm 
- Planor:  ± 20 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L’acabat del fons de la rasa o pou, s’ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de 
neteja. Si ha de passar un temps entre l’excavació i l’abocada del formigó, cal deixar els 10 
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o 15 cm finals del terreny sense extreure, i fer l’acabat final del terreny just abans de fer 
la capa de neteja. 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que 
durant les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
 
F4 - ESTRUCTURES 
F44 - ESTRUCTURES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F4405525. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o 
formant peces compostes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Pilars 
- Elements d'ancoratge 
- Bigues 
- Biguetes 
- Llindes 
- Traves 
- Encavallades 
- Corretges 
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors) 
S'han considerat els tipus de perfils següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer 
S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o 
planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 
S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 
o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons 
UNE-EN 10025-2 
S'han considerat els acabats superficials següents: 
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locació amb soldadura 
- Col·locació amb cargols 
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col·locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i nivellació definitius 
- Execució de les unions, en el seu cas 
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s’han de fer 
modificacions sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les 
característiques mecàniques. 
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades 
per la DF. 
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves 
dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 
Cada component de l’estructura ha de dur una marca d’identificació que ha de ser visible 
desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d’estar feta amb entalladura cisellada. 
La marca d’identificació ha d’indicar l’orientació de muntatge del component estructural quan 
aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma. 
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d’anar 
embalats i identificats adequadament. 
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està 
galvanitzat. 
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que 
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir. 
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el 
recobriment del zenc. 
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a 
disposar cargols provisionals de muntatge. 
Toleràncies d'execució: 
- En obres d’edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts a l’article 640.12 del PG3 
 
PILARS: 
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no és necessari que es pinti, es 
suficient que estigui neta de pols, oli, greixos i pellofa de laminació. 
L’espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s’ha de reblir amb beurada de 
ciment, beurades especials o formigó fi. 
Abans del rebliment, l’espai situat sota la placa de recolzament d’acer, ha d’estar net de 
líquids, gel, residus i de qualsevol material contaminant. 
La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi 
completament reblert. 
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus: 
- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua 
- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no 
inferior a 1:1 
- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior 
a 1:2 o formigó fi 
Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s’han d’utilitzar seguint les 
instruccions del seu fabricant. 
 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
S’utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d’acord amb la UNE-EN ISO 
898-1. 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals 
d’injecció s’han d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els 
requisits addicionals que els siguin d’aplicació. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i 
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
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La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin 
com a calibrats. 
Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l’espiga ha d’haver, com a 
mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col.locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota del cap 
del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar 
volanderes. Si s’utilitzen han d’anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el 
xamfrà ha d’estar situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar col.locades 
de la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l’element que gira 
Toleràncies d'execució: 
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents: 
     - Si s’utilitzen cargols no pretesats:  2 mm 
     - Si s’utilitzen cargols pretesats:  1 mm 
- Diàmetre dels forats: 
     - En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 del DB-SE A 
     - En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del 
PG3 
- Posició dels forats: 
     - En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 del DB-SE A 
     - En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts al apartat 640.5.1.1 del PG3 
 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment 
de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del 
material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 
material d’aportació ha de ser equivalent a la del material base. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser 
aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra. 
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment 
en els plànols de taller. 
Els components estructurals s’han de manipular evitant que es produeixin deformacions 
permanents i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d’anar protegits 
en els punts de subjecció. 
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i 
muntatge experimenti desperfectes, s’ha de reparar fins que sigui conforme. 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es 
preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser 
substituïda. 
Els components de l’estructura s’han d’emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en 
contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d’aigua. 
El muntatge de l’estructura s’ha de fer d’acord amb el programa de muntatge i garantint la 
seguretat estructural en tot moment. 
Durant les operacions de muntatge, l’estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, 
les càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent. 
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s’han de mantenir en la seva posició fins 
que l’avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura. 
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s’han de fer de forma que no 
debilitin l’estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. 
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Els dispositius d’ancoratge provisionals s’han d’assegurar per a evitar que s’afluixin de 
forma involuntària. 
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l’estructura 
estigui deformada o sobrecarregada permanentment per l’apilament de materials estructurals o 
per càrregues provisionals de muntatge. 
Un cop muntada una part de l’estructura, s’ha d’alinear al més aviat possible i immediatament 
després completar el cargolament. 
No s’han de fer unions permanents fins que una part suficient de l’estructura no estigui ben 
alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin 
desplaçaments durant el muntatge o l’alineació posterior de la resta de l’estructura. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l’acabat 
superficial de l’estructura s’han de reparar amb procediments adequats. 
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s’han d’utilitzar productes de pintura 
adequats aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el 
tractament de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge. 
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s’executaran considerant els 
requisits addicionals de la UNE-ENV 1090-2. 
Les estructures amb acers d’alt límit elàstic s’executaran considerant els requisits 
addicionals de la UNE-ENV 1090-3. 
Les estructures amb gelosia de secció foradada s’executaran tenint en compte els requisits 
addicionals de la UNE-ENV 1090-4. 
 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre procediment 
sempre que proporcioni un acabat equivalent. 
Es permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits 
establerts a l’apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d’edificació o els establerts a l’apartat 
640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que 
travessin dues o més peces. 
Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o 
punxonatge de dos forats i posterior oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s’han de soldar. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de 
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s’han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després 
del muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha de collar 
fins arribar al “collat a tocar” sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest 
procés s’ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari 
s’han de fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord amb el 
que s’ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s’han de 
fer cicles addicionals de collat. 
S’han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de 
collats fins al pretesat mínim, s’afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de control del parell torsor 
- Mètode del gir de femella 
- Mètode de l’indicador directe de tensió 
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s’han de netejar d’olis amb 
netejadors químics. Després de la preparació i fins l’armat i cargolat s’han de protegir amb 
cobertes impermeables. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha de 
tractar fins que no s’hagi inspeccionat la unió. 
 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Metàl.lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual) 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
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- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc d’espàrrecs 
Les soldadures s’han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la 
neu. 
A l’obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d’haver un pla de soldatge, 
que ha d’incloure, com a mínim, els detalls de les unions, les dimensions i els tipus de 
soldadura, l’ordre a seguir, les especificacions del procés i les mesures per a evitar 
l’esquinçament laminar. 
Les soldadures s’han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats 
segons la UNE-EN 287-1. 
La coordinació de les tasques de soldadura s’ha de fer per soldadors qualificats i amb 
experiència amb el tipus d’operació que supervisen. 
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són 
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir 
seques i lliures de condensacions. 
Els components a soldar han d’estar correctament col.locats i fixos en la seva posició 
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar 
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s’han d’introduir soldadures addicionals. 
El muntatge de l’estructura s’ha de fer de manera que les dimensions finals dels components 
estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes. 
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l’estructura, s’han de retirar 
sense fer malbé les peces. 
Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals. S’han 
d’eliminar totes les soldadures de punteig que no s’incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un 
enduriment de la zona tèrmicament afectada s’ha de considerar la utilització del 
precalentament. Aquest s’ha d’estendre 75 mm en cada component del metall base. 
No s’ha d’accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per 
mitjà d'una picola i d'un raspall. 
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts 
a l’apartat 10.3.4 del DB-SE A per a obres d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del 
PG3 per a obres d’enginyeria civil. 
No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a 
menys de 150 mm de la zona a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament 
l’escòria. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D’ANCORATGE, 
ELEMENTS AUXILIARS: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
DF. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D’EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A 
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas 
para edificación. 
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OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
 
F7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
F7B - GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F7B451B0,F7B1ZP05. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Làmina separadora col·locada no adherida. 
S'han considerat els materials següents: 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala. 
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 
Les làmines han de cavalcar entre elles. 
No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 
Cavalcaments:  >= 5 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1 m2: Es dedueixen el 100% 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F9 - PAVIMENTS 
F92 - SUBBASES 
F921 - SUBBASES DE TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F921201F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
CONDICIONS GENERALS: 
El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent. 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, 
provenint d’una planta autoritzada legalment per el tractament d’aquests residus. En obres de 
carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 
DF. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 
103501). 
Grau de compactació: 
- Tot-u artificial: 
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2:  >= 100% PM (UNE 103501) 
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  >= 98% PM (UNE 103501) 
- Tot-u natural:  >= 98% PM (UNE 103501) 
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 
510.5 de PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004. 
Toleràncies d'execució: 
- Rasant:  + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2, + 0, -20 mm de la teòrica, en la 
resta de casos 
- Amplària:  - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus 
- Gruix:  - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua 
de compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos en que la DF autoritzi el 
contrari. 
En el cas de tot-u natural, abans d’estendre una tongada, s’ha d’homogeneïtzar i humidificar, 
si es considera necessari. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït 
alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents: 
- T00 a T1:  ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- T2 a T4 i vorals:  ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima 
L’estesa s’ha de realitzar, prenent cura d’evitar segregacions i contaminacions, en tongades 
de gruix no superior a 30 cm. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s’ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l’equip necessari per 
aconseguir la densitat prescrita a l’apartat anterior. 
Si l’estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d’incloure 15 cm de l’anterior, com 
a mínim. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de 
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de 
compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
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No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 
contractista segons les indicacions de la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de 
gruixos de capes subjacents. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos. 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
 
F923 - SUBBASES DE GRANULAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F923ZZ06,F923ZZ98. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
CONDICIONS GENERALS: 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, 
provenint d’una planta legalment autoritzada per el tractament d’aquests residus. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 
DF. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 
103501). 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm 
- Planor:  ± 10 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
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establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la 
precedent. 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària 
disponible i dels resultats dels assaigs realitzats. 
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i 
progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 
del de l'element compactador. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de 
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de 
compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 
contractista segons les indicacions de la DF. 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de 
ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint 
o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
GRUIX SENSE ESPECIFICAR: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
CAPES DE GRUIX DEFINIT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
CONDICIONS GENERALS: 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de 
gruixos de capes subjacents. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F93 - BASES 
F936 - BASES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9365G21,F936ZZ05. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de subbase o base de formigó per a paviment. 
S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 
- Estesa i vibratge amb regle vibratori 
- Estesa i vibratge amb estenedora de formigó 
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa 
i vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora. 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el cas de col·locació amb regle vibratori: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de formigonat 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats 
En el cas de col·locació amb estenedora: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de formigonat 
- Protecció del formigó fresc i curat 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions 
i a les rasants previstes. 
Ha de tenir junts transversals de retracció fets cada 25 m2. Els junts han de ser d'una 
fondària >= 1/3 del gruix de la base i d'una amplària de 3 mm. 
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m, han de ser de 2 cm 
d'amplària i han d'estar plens de poliestirè expandit. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb 
els junts de retracció. 
Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x 
Fck 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix:  - 15 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de 
mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment 
utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 
Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
 
F96 - VORADES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F961ZZ18,F961ZZ20,F961ZZ21,F96AZZ22,F961ZZ23,F962ZZ24. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de vorada amb materials diferents. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locat sobre base de formigó 
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locada sobre esplanada compactada 
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN" 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació sobre base de formigó: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
Col·locació sobre esplanada compactada: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
Vorada de planxa d’acer: 
- Replanteig 
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 
- Fixació definitiva i neteja 
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 
L’element col.locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres 
defectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la 
rigola. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit 
de formigó. 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
VORADA DE PLANXA D’ACER: 
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 
Ha de quedar aplomada. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçaria indicada 
a la DT 
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap 
cas ha de sobresortir. 
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge. 
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu 
perímetre. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges. 
COL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA: 
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El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 
COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 
aconseguir una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les 
indicacions explícites de la DF. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir 
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
VORADA DE PLANXA D’ACER: 
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.  
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al 
projecte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
VORADA RECTA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL: 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F97 - RIGOLES 
F971 - BASES DE FORMIGÓ PER A RIGOLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9715G11. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Formació de base per a rigola, amb formigó en massa. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Base per a rigola: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó 
- Acabat de la superfície 
- Protecció del formigó fresc i cura 
BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA: 
El formigonament no pot tenir esquerdes, disgregacions o buits en la seva massa. 
Ha de tenir una textura uniforme i contínua. 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 
La cara inferior de la base ha de quedar recolzada sobre el suport al mateix nivell que la 
base de formigó de la vorada. 
La secció de la base no pot quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
Toleràncies d'execució: 
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- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 10 de la 
norma EHE. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes. 
Grau de compactació (assaig PM) 
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 
- Rigola de formigó:  >= 90%  
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que iniciï el seu adormiment. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació s'ha de fer per vibració manual fins aconseguir una massa compacta i sense que 
es produeixin segregacions. 
Per a realitzar junts de formigonament no previstos al projecte és necessària l'autorització i 
les indicacions explícites de la DF. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir 
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA: 
*Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
 
F974 - RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F974V010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, col·locades amb 
morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Rigola amb peces col.locades amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de morter 
- Col·locació de les peces 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja de la superfície acabada 
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RIGOLA: 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 
Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal 
del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
RIGOLA AMB PECES: 
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, 
col·locades a fil i a tocar i en alineacions rectes. 
Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes. 
Grau de compactació (assaig PM) 
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 
- Rigola de formigó:  >= 90%  
RIGOLA AMB PECES: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges. 
S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix. 
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a 
l'hivern. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
RIGOLA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RIGOLA AMB PECES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F98 - GUALS DE PECES ESPECIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F981U025,F981U015. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de guals per a vianants o per a vehícles en les voreres. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locat sobre base de formigó 
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locada sobre esplanada compactada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació sobre base de formigó: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Urbanització de la plaça Blanes, al Prat del Llobregat (Barcelona) 
 
 
 
 

259 
  

Col·locació sobre esplanada compactada: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
CONDICIONS GENERALS: 
L’element col.locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres 
defectes. 
El gual ha de tenir la llargària, l’amplària i la forma indicada a la DT. 
Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades expressament per la 
DF. 
S’ha d’ajustar a les alineacions previstes i ha d’estar enrasat amb la rigola per la part 
baixa i amb el paviment de la vorera per la part alta. 
Els extrems del gual han d’estar fets amb les peces especials, corresponents al dissseny del 
conjunt. 
En el cas de la col.locació sobre base de formigó, ha de quedar assentat 10 cm sobre el llit 
de formigó, a tota l’amplària de les peces. 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges. 
COL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA: 
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 
COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 
aconseguir una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les 
indicacions explícites de la DF. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir 
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F99 - ESCOSSELLS 
F991 - FORMACIÓ D'ESCOSSELLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F991Z050,F991UA60,F991ZZ30,F991UA85,F991ZZ24,F991ZZ31,F991W020,F991W010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'escossells per a voreres. 
S'han considerat els escossells formats amb els materials següents: 
- Peces prefabricades de morter de ciment 
- Totxanes o maons foradats 
- Xapa d’acer galvanitzat 
- Xapa d’acer amb acabat “corten” 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el cas d'utilitzar peces de morter de ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Humectació de les peces 
- Col·locació de les peces de l'escossell rejuntades amb morter 
En el cas d'utilitzar totxanes o maons: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Humectació de les peces 
- Col·locació de les peces rejuntades amb morter 
- Arrebossat de l'escossell 
En el cas d’utilitzar xapa d’acer: 
- Replanteig 
- Col·locació previa, aplomat i anivellament 
- Fixació definitiva i neteja 
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ: 
Les peces que formen l'escossell no han de tenir escantonaments, esquerdes o d'altres defectes 
visibles. 
El formigó de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resistència característica 
estimada (Fest) al cap de 28 dies ha de ser >= 0,9 x Fck. Aquesta base de formigó no ha de 
quedar visible. 
Les parets de l'escossell acabat han de quedar a escaire, planes i aplomades. Les peces han de 
quedar ben travades en les cantonades. 
Han de quedar al mateix pla. 
Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF. 
Base de formigó:  >= 15 x 7 cm 
ESCOSSELLS DE TOTXANA O MAÓ: 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions:  ± 15 mm 
- Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm 
- Planor:  ± 5 mm/m 
ESCOSSELLS DE PECES DE MORTER DE CIMENT: 
Les quatre peces han d'anar col·locades a tocar. 
Junt entre les peces i el paviment:  >= 3 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Balcament de l'escossell:  ± 3 mm 
- Nivell: + 2 mm, - 10 mm 
- Junts:  ± 1 mm 
ESCOSSELL DE XAPA D’ACER: 
L’element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, ha d’estar net i sense defectes. 
Ha de quedar aplomat. 
S’ha d’ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de la rigola l’alçària indicada 
en la DT 
La part superior de l’escossell ha de quedar en un mateix pla que el paviment de la vorera, no 
ha de sobresortir. 
Ha de quedar unit a la base mitjançant les potes d’ancoratge. 
La unió de l’escossell amb el paviment de la vorera ha de quedar segellada en tot el seu 
perímetre. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense 
pluja. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
El procés de col·locació no ha d’afectar a la qualitat dels materials. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ: 
Ha de quedar feta l'excavació necessària per a la construcció de l'element. 
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Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F9A - PAVIMENTS GRANULARS 
F9A1 - PAVIMENTS DE TERRA 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment de terra. 
S'han considerat els materials següents: 
- Tot-u 
- Sauló 
- Terra-ciment executada "in situ" 
- Material seleccionat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En els paviments de tot-u, sauló o material seleccionat: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
En els paviments de terra-ciment "in situ": 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Distribució del ciment 
- Mescla del sòl amb el ciment 
- Addició d'aigua 
- Compactació de la mescla 
- Acabat de la superfície 
- Execució de junts 
- Cura de la mescla 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 
DF. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 
103501). 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 10 mm/3 m 
PAVIMENTS DE TOT-U, SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT: 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm 
PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU": 
S'ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix de la capa és, com a mínim, el teòric 
deduït de la secció-tipus dels plànols. 
La superfície acabada no pot tenir irregularitats ni discontinuïtats. 
Índex de plasticitat del sòl per estabilitzar segons les normes NLT-105 i NLT-106: < 15 
Contingut ponderal de matèria orgànica del sòl per estabilitzar segons la norma UNE 7-368: < 
1% 
Contingut ponderal de sulfats, expressat en SO3, segons la norma NLT-120: < 0,5% 
Resistència a la compressió al cap de 7 dies:  >= 0,9 x 2,5 N/mm2 
Toleràncies d'execució: 
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- Contingut d'additiu respecte al pes sec del sòl:  ± 0,3% 
- Humitat de la mescla respecte al seu pes sec:  ± 2% 
- Nivells: - 1/5 del gruix teòric, ± 30 mm 
- Gruix mitjà de la capa:  - 10 mm 
- Gruix de la capa en qualsevol punt:  - 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
PAVIMENTS DE TOT-U: 
La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig "Próctor Modificat“, segons la norma 
NLT-108/72, s’ha d’ajustar a la composició i forma d’actuació de l’equip de compactació. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït 
alteracions en la seva humitat de tal manera que es superi en més del 2% la humitat òptima. 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades 
de gruix comprès entre 10 i 30 cm. 
PAVIMENTS DE SAULÓ O DE MATERIAL SELECCIONAT: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària 
disponible i dels resultats dels assaigs realitzats. 
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació. 
PAVIMENTS DE TOT-U, SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT: 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la 
precedent. 
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i 
progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 
del de l'element compactador. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de 
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de 
compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 
contractista segons les indicacions de la DF. 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de 
ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint 
o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar. 
PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU": 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura a l'ombra sigui inferior a 5°C o quan puguin 
donar-se gelades. 
Es podrà treballar normalment amb pluges lleugeres. 
El sòl per estabilitzar s'ha de disgregar prèviament fins a una eficàcia mínima del 100% al 
sedàs UNE 25 mm, i del 80% al sedàs UNE 5 mm. S'entén com eficàcia de disgregació la relació 
entre el tamisatge a l'obra del material humit i el tamisatge a laboratori d'aquest mateix 
material dessecat i esmicolat. 
No s'ha de distribuir el ciment mentre hi hagi concentracions superficials d'humitat. 
Les operacions de distribució de l'additiu en pols s'han de suspendre en cas de vent fort. 
El ciment s'ha de distribuir uniformement, amb la dosificació establerta i amb la maquinària 
adequada, aprovada per la DF. 
El ciment estès que s'hagi desplaçat s'ha de substituir abans de la mescla. 
El ciment s'ha d'estendre només a la superfície que es pugui acabar a la jornada de treball. 
Abans d'una hora des de l'abocada del ciment en un punt qualsevol, s'ha de mesclar en aquest 
punt el ciment amb el sòl, fins que no s'apreciïn grumolls de ciment a la mescla. 
L'aigua s'ha d'afegir uniformement i s'ha d'evitar que s'acumuli a les roderes que deixi 
l'equip d'humectació. 
Els tancs regadors no s'han d'aturar mentre reguen, per a evitar la formació de zones amb 
excés d'humitat. 
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La mescla del ciment i el terra s'ha de continuar fins a aconseguir un color uniforme i la 
absència de grumolls de ciment. 
En qualsevol punt la mescla no pot estar més de 1/2 hora sense procedir a la seva compactació 
i acabat, o a una nova remoguda i mescla. 
En començar a compactar, la humitat del sòl no ha de diferir de la fixada per la fórmula de 
treball en més d'un 2% del pes de la mescla. 
La humitat fixada a la fórmula de treball s'ha d'assolir abans de 2 hores des de l'aplicació 
del ciment. 
En el moment d'iniciar la compactació, la mescla ha d'estar solta en tot el seu espessor. 
El piconatge s'ha de fer longitudinalment, començant per la vora més baixa i avançant cap al 
punt més alt. 
Si al compactar es produeixen fenòmens d'inestabilitat o cargolament, s'ha de reduir la 
humitat de la mescla. 
Els equips de piconatge han de ser els necessaris per aconseguir que la compactació s'acabi 
abans de les 4 hores següents a la incorporació del ciment al sòl. Aquest temps s'ha de reduir 
a 3 hores si la temperatura és superior als 30°C. 
L'acabat ha de concloure abans de 2 hores des del començament del piconatge. 
Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la capa, s'han de 
compactar amb els mitjans adequats fins assolir una densitat igual a la de la resta de la 
capa. 
La recrescuda en capes primes no s'ha de permetre en cap cas. 
Dins del termini màxim d'execució, podrà fer-se l'allisada amb motoanivelladora. 
Els junts de treball s'han de disposar de forma que el seu cantell sigui vertical, tallant 
part de la capa acabada. 
S'han de disposar junts transversals quan el procés constructiu s'interrompi més de 3 hores. 
Si es treballa per fraccions de l'amplària total, s'han de disposar junts longitudinals si es 
produeix una demora superior a 1 hora entre les operacions a franges contigües. 
El retall i recompactació d'una zona alterada només s'ha de fer si s'està dins del termini 
màxim fixat per a la posada a l'obra. Si s'ha rebassat aquest termini, s'ha de reconstruir 
totalment la zona afectada, d'acord amb les instruccions de la DF. 
La mescla s'ha de mantenir humida, com a mínim, durant els 7 dies següents a la seva 
terminació. S'ha de disposar un reg de cura a partir de les 24 h del final de les operacions 
d'acabat. 
S'ha de prohibir qualsevol tipus de trànsit durant els 3 dies següents al seu acabat, i de 
vehicles pesats durant 7 dies, a no ser que la DF ho autoritzi expressament i establint 
prèviament una protecció del reg de cura per mitjà d'una capa de sorra o terra amb dotació no 
superior als 6 l/m2 , que s'ha de retirar completament mitjançant escombrat abans d'executar 
qualsevol unitat d'obra per sobre de la capa tractada. 
Si durant els 7 primers dies de la fase de curat es produeixen gelades, la capa estabilitzada 
s'ha de protegir adequadament contra les mateixes, segons les instruccions de la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
PAVIMENTS DE TOT-U, SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT: 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de 
gruixos de capes subjacents. 
PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU": 
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a 
donar obertura al trànsit. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
 
F9B - PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9B4ZZ15,F9B4ZZ16,F9B1ZZ17,F9B5ZZ19,F9B1ZZ25,F9B4ZZ17. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment amb llambordins o peces de pedra natural. 
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents: 
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter 
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de 
ciment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Compactació i col·locació de les peces 
- Rejuntat de les peces amb morter 
- Neteja, protecció del morter i cura 
En paviments de lloses col·locats amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter 
- Humectació i col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
- Neteja de l'excés de beurada 
- Protecció del morter de la base i cura 
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Col·locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l'excés de sorra 
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter sec 
- Humectació i col·locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a 
les rasants previstes. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d’estar disposades formant alineacions rectes, segons l’especejament definit en 
la DT. 
Les peces han de quedar ben adherides al suport. 
Els junts han de quedar plens de material de reblert. 
Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d’aquest amb altres 
elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi 
del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels 
que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8% 
PAVIMENT DE LLOSES: 
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres 
defectes superficials. 
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Junts entre les peces: 
- Peces rejuntades amb morter:  >= 5 mm 
- Peces rejuntades amb beurada:  <= 1,5 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles: 
     - Paviments interiors: <= 1 mm 
     - Paviments exteriors: <= 2 mm 
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 
PAVIMENT DE LLAMBORDINS: 
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT. 
Junts entre peces:  <= 8 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 12 mm 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
PAVIMENTS COL·LOCATS AMB MORTER: 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície del suport ha de ser neta i humida. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. 
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA: 
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase 
o al llit de sorra. 
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: 
Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un 
reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts. 
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
Les lloses s'han de col·locar sobre una base de morter de ciment >= 2,5 cm de gruix. 
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA: 
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la 
superfície corresponent a Obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
Paviments exteriors: 
- Obertures d'1,5 m2 , com a màxim: no es dedueixen 
- Obertures de mes d'1,5 m2: es dedueixen al 100% 
Paviments interiors: 
- Obertures d'1,00 m2 , com a màxim: no es dedueixen 
- Obertures de mes d'1,00 m2: es dedueixen al 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti 
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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F9E - PAVIMENTS DE PANOT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9E1310N,F9E1S00P. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviments de panot. 
S'han considerat els casos següents: 
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de 
sorra 
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de 
sorra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la sorra-ciment 
- Col·locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
En la col·locació a truc de maceta amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a 
les rasants previstes. 
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials. 
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. 
Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base. 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 
Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d’aquest amb altres 
elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi 
del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels 
que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 
- Replanteig:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a 
l'hivern. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la 
superfície corresponent a Obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,5 m2 , com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de mes d'1,5 m2: Es dedueixen al 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti 
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9H3V230. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mescla bituminosa col.locada i compactada. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mescla bituminosa en fred, col·locada a la temperatura ambient. 
- Mescla bituminosa contínua o discontínua en calent, col·locada a temperatura superior a la 
de l’ambient. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Estesa de la mescla bituminosa 
- Compactació de la mescla bituminosa 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense 
segregacions. 
S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos. 
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Marshall (NLT-159). 
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT: 
El gruix de la capa no ha de ser inferior, a cap punt, al 100% del previst a la secció tipus 
de la DT 
L’amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la 
secció-tipus. 
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MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT: 
El gruix d’una capa no ha de ser inferior al previst per a ella a la secció-tipus. 
L’amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la 
secció-tipus. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa base:  >= 80% del gruix teòric 
- Gruix de la capa intermitja: >= 90% del gruix teòric. 
- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 
- Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 
MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la mateixa 
textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix del conjunt:  >= 90% del gruix teòric 
- Planor de la capa de rodadura:  ± 5 mm/3 m 
- Planor de les altres capes:  ± 8 mm/3 m 
- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 
- Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir 
restes de fluidificants o aigua a la superfície. 
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb 
la major continuïtat possible. 
L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic d'anivellament. 
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categoríes de trànsit T00 a T1 o amb 
superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva 
amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant 
junts longitudinals. 
La mescla s'ha de col·locar en franges successives mentre la vora de la franja contigua 
estigui encara calenta, si la mescla es en calent, i en condicions de ser compactada. 
Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona 
de piconatge per a què inclogui, com a mínim, 15 cm de l'anterior. 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus 
canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de 
sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets 
i, si és precís, humits. 
S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m un 
de l'altra, i que els longitudinals quedin a un mínim de 15 cm un de l'altra. 
La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements 
adequats, abans de permetre el pas de l'equip de piconatge. Els junts transversals de les 
capes de rodadura s'han de piconar transversalment, disposant els recolzaments necessaris per 
al corró. 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que retinguin 
aigua sobre la superfície, s'han de corregir segons les instruccions de la DF. 
MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 
Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 
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La compactació s'ha de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de forma contínua. Les 
possibles irregularitats s'han de corregir manualment. 
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT: 
S’han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5ºC per a capes de 
gruixos >=5 cm o a 8ºC per a capes de gruixos <5 cm, o en cas de pluja. 
Si la superfície està formada per un paviment heterogeni s’han d’eliminar mitjançant fresat 
els excessos de lligant i s’han de segellar les zones massa permeables. 
A les capes de rodadura amb mescles bituminoses drenants s’han d’evitar sempre els junts 
longitudinals. 
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT: 
L'estenedora ha d'estar equipada amb un element calefactor per a l’execució del junt 
longitudinal. 
La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la 
fórmula de treball. 
En cas d'alimentació intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que quedi 
sense estendre, a la tremuja de l'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a la de la 
fórmula de treball. 
La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible, sense rebassar la màxima 
prescrita a la fòrmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de la mescla extesa; i 
s’ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita i la 
mescla estigui en condicions de ser compactada. 
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
Excepte a les mescles drenants, els junts han de ser verticals i han de tenir una capa 
uniforme i fina de reg d'adherència. 
No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui piconada, a 
la temperatura ambient i amb la densitat adequada. 
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT: 
Excepte autorització expresa de la DF, no es permetrá la posada en obra de la mescla quan la 
temperatura ambient a l’ombra sigui inferior a 8ºC amb tendència a minvar. Amb vent intens, 
després de glaçades, especialment sobre taulers de ponts i estructures, la DF pot augmentar el 
valor mínim de la temperatura. 
També s’han de suspendre els treballs en cas de precipitacions atmosfèriques. 
La mescla bituminosa s’ha d’estendre sempre en una sola tongada. L’estenedora s’ha de regular 
de manera que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni 
arrossegaments, i amb un gruix tal, que després de la compactació s’ajusti a la secció 
transversal indicada a la DT amb les toleràncies previstes. 
La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega des dels elements de transport i a la 
sortida de la estenedora, no pot ser inferior a 135ºC. 
La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la mateixa 
arribi als 60ºC. Fins que la capa no assoleixi la temperatura ambient, s’han d’evitar les 
aturades brusques i els canvis de sentit del transit. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant l’amplària de cada capa realment construïda 
d'acord amb les seccions tipus especificades a la DT, pel gruix menor dels dos següents: el 
que figura en els plànols o el deduït dels assaigs de control, i per la densitat mitjana 
obtinguda dels assaigs de control de cada lot. 
MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables. 
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT: 
m2 de superfície, mesurats multiplicant l’amplària senyalada per la capa en la DT per la 
llargària realment executada. 
CONDICIONS GENERALS: 
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L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT: 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos. 
 
 
F9J - REGS SENSE GRANULATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9J12P40. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic o reg de cura del formigó amb 
producte filmogen. 
S'han considerat els següents regs amb lligants hidrocarbonats: 
- Reg d'imprimació 
- Reg d'adherència 
- Reg de penetració 
- Reg de cura 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el reg d'imprimació o de penetració: 
- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del lligant bituminós 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura 
En el reg d'adherència: 
- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del lligant bituminós 
Reg amb producte filmogen. 
- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del producte filmogen de cura 
CONDICIONS GENERALS: 
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada 
sense lligant. 
S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals. 
Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la 
unió de dues franges. 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
El granulat de cobertura, en el seu cas, ha de tenir una distribució uniforme. 
La dotació de la capa de granulat de cobertura, ha de ser la necessària per tal d’absorbir 
l’excés de lligant o per tal de garantir la protecció del reg del trànsit d’obra. 
Dotació del granulat de cobertura:  <= 6 l/m2, >= 4 l/m2 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 
La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat. 
S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets 
una vegada aplicat el reg. 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT. Ha de 
complir les condicions especificades per la unitat d'obra corresponent i no ha d’estar 
estovada per un excés d'humitat. 
L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i ha de ser capaç de distribuir la dotació de 
producte a la temperatura especificada. 
El dispositiu regulador ha de proporcionar una uniformitat transversal suficient. 
En punts inaccessibles o on ho determini la DF, es pot completar l’aplicació manualment amb un 
equip portàtil. 
L’estesa del granulat del cobertura, en el seu cas, s’ha de fer, sempre que sigui possible, 
mecànicament. 
El procés d’estesa del granulat, ha d’evitar la circulació sobre les capes de reg no 
tractades. 
REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 
S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg. 
Es pot dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la DF ho 
considera necessari. 
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138): 
- Betum fluidificat: 20-100 s Saybolt Furol 
- Emulsió bituminosa: 5-20 s Saybolt Furol 
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 
No s’ha de circular sobre el reg fins que el lligant no s’hagi absorbit completament o, en el 
cas de l’estesa d’un granulat de cobertura, fins passades 4 h de l’estesa. En qualsevol cas, 
la velocitat dels vehicles ha de ser <= 40 km/h. 
REG D'ADHERÈNCIA: 
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 
Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós existent, s'han d'eliminar els excessos 
de betum i s'han de reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les 
capes bituminoses. 
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol 
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant. 
REG DE CURA AMB LLIGANT HIDROCARBONAT: 
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol 
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN: 
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT Ha de 
complir les condicions especificades per l'unitat d'obra corresponent. 
S'ha de mantenir humida la superfície a tractar. 
No ha de circular trànsit durant els 3 dies següents a l'execució del reg. 
Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d'extendre un granulat de cobertura i 
els vehicles han de circular a velocitat <= 30 km/h. 
La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre màxim 
de 4,76 mm. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ: 
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT. 
DOTACIÓ EN KG/M2: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
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REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
No són d'abonament els excessos laterals. 
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN, REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al 
trànsit. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos. 
 
 
FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
FB1 - BARANES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FB15II22. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l’ampit de la barana, 
col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb 
fixacions mecàniques. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques 
- Baranes d'alumini ancorades amb fixacions mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Barana metàl.lica: 
- Replanteig 
- Preparació de la base 
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges 
CONDICIONS GENERALS: 
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en 
el projecte o la indicada per la DF. 
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm 
de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada. 
L’estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement 
distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la bora superior de l’element, si 
aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de: 
- Categoria d’ús C5:  3 kN/m 
- Categories d’ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 
- Resta de categories:  0,8 kN/m 
(Les categories d’ús es defineixen en l’apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en 
establiments d’ús comercial o d’ús pública concurrència, en zones comunes d’edificis d’ús 
residencial habitatge o en escoles infantils, ha d’estar separada una distància de 50 mm com a 
màxim de la línea d’inclinació de l’escala. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm/m 
BARANA METÀL.LICA: 
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Els muntants han de ser verticals. 
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment 
pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per 
mitjà d'ancoratges. 
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de 
connexió si són d'alumini. 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 10 mm 
- Separació entre muntants:  Nul·la 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 
d’instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l’element fins que quedi fixat 
definitivament al suport. 
BARANA METÀL.LICA: 
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els 
treballs. 
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat 
des del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges. 
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del 
sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements 
resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària 
entre elements. 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de 
començar l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU. 
*NTE-FDB/1976 Fachadas. Defensa. BARANDILLAS 
 
 
FBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBA1G110,FBA21111,FBA22311. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 
S'han considerat les marques següents: 
- Marques longitudinals 
- Marques transversals 
- Marques superficials 
S'han considerat els tipus de marques següents: 
- Reflectants 
- No reflectants 
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S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
- Vials privats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Neteja i acondicionament del paviment 
- Aplicació de la pintura 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 
CONDICIONS GENERALS: 
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103. 
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 
Dosificació de pintura:  720 g/m2 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 3 cm 
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12% 
MARQUES REFLECTANTS: 
Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2 
CARRETERES: 
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):  1,7 
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1):  >= 0,45 
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
     - 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2 
     - 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2 
     - 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2 
- Color groc:  >= 150 mcd/lx m2 
Factor de luminància (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
     - Sobre paviment bituminós:  >= 0,30 
     - Sobre paviment de formigó:  >= 0,40 
- Color groc:  >= 0,20 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, 
pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i 
catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals 
“SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre 
un pal solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, 
mai inclinades. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de 
Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. 
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es 
compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, 
en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals 
complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs 
hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima 
permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer 
senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill “OBRES”. 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, 
TR – 305). 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Urbanització de la plaça Blanes, al Prat del Llobregat (Barcelona) 
 
 
 
 

275 
  

- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la 
resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se 
a 40 km/h.  
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa 
vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es 
poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està 
totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la 
nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se 
senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la 
desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 
45º i formant en planta una alineació recta l’angle de la qual amb el cantell de la carretera 
sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit 
i les senyalitzacions auxiliars. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i 
completament seca. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni 
reaccions alcalines. 
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, 
s'ha de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials 
utilitzats per al curat del formigó. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, 
utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la DF. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la 
faixa al terreny. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a 
pintar. 
MARQUES SUPERFICIALS: 
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la superfície 
circumscrita al conjunt de la marca pintada. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a 
pintar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la 
Instrucción de carreteras. 
*UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas viales 
aplicadas sobre la calzada. 
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VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES: 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 
Señalización de Obras. 
 
 
FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
FBB1 - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBB1II15. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació 
S'han considerat els llocs de col·locació següents: 
- Vials públics 
- Vials d'ús privat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions 
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 
Ha de resistir un esforç de 1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin 
variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 1° 
VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i 
que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de 
l'indicador. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes 
UNE 135312 i UNE 135314. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I 
CAIXETINS DE RUTA: 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i 
aprovada per la DF. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, 
de la Instrucción de Carreteras. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FBBZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBBZU010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col·locats en la seva posició 
definitiva. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat clavat a terra 
- Col·locat formigonat a terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locat clavat: 
- Replanteig 
- Clavat del suport 
Col·locat formigonat: 
- Replanteig 
- Preparació del forat o encofrat del dau 
- Col·locació del suport i apuntalament 
- Formigonat del dau 
- Retirada de l'apuntalament provisional 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de 
replanteig aprovades per la DF. 
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li 
correspongui estigui a una alçada mínima d'un metre respecte a la rasant del paviment. 
En el cas de perfils buits, l’extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop 
instal·lat, ha de quedar tancat de manera que s’impedeixi l’entrada d’agents agressius en el 
interior. La tapa ha de ser d’acer i ha de quedar soldada en tot el seu perímetre, abans del 
galvanitzat. 
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol 
que li correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calçada. 
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 1 kN aplicats al centre 
de gravetat de la senyal o rètol que li correspongui. 
Les perforacions del suport per l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a la 
posició correcta. 
Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió. 
Els suports amb corredera telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els mòduls 
fàcilment, sense produir esforços al conjunt. 
En els suports d’alumini, l’ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre espàrrecs de 
diàmetre no inferior a 20 mm. La fixació del suport al formigó ha de ser amb brides 
d’ancoratge galvanitzades i cargols d’alumini. 
El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 5 cm 
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- Alçària: + 5 cm, - 0 cm 
- Verticalitat:  ± 1° 
COL·LOCAT FORMIGONAT: 
Resistència a la compressió del formigó als 28 dies:  >= 0,9 x 12,5 N/mm2 
Fondària d'ancoratge:  > 40 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF. 
COL·LOCAT CLAVAT: 
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports. 
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i 
tornant-lo a clavar. 
COL·LOCAT FORMIGONAT: 
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 
El formigó s'ha d'abocar abans que comenci el seu adormiment. 
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, 
de la Instrucción de Carreteras. 
 
 
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FD5 - DRENATGES 
FD5H - CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5HZZ35. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de caixa per a drenatges amb canal de peces prefabricades amb bastidor i reixa de 
fosa o d’acer, sobre solera de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En caixa de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Muntatge dels mòduls prefabricats 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Col·locació del formigó lateral de la caixa 
- Col·locació de les reixes 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb 
el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
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Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la solera:  ± 20 mm 
- Aplomat total:  ± 5 mm 
- Planor:  ± 5 mm/m 
- Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense 
pluja. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 
disgregacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FD7 - CLAVEGUERES 
FD7J - CLAVEGUERES AMB TUB DE POLIETILÉ DE DENSITAT ALTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD7JZZ71,FD7JZZ70,FD7JZZ72,FD7JZZ73,FD7JZZ74,FD7JZZ75,FD7JZZ76. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de claveguera o col.lector amb tubs de polietilè de densitat alta, amb unions 
soldades, col.locats al fons de la rasa i reblert de sauló fins a 10 cm per sobre del tub. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació del llit de recolzament dels tubs 
- Replanteig i preparació de les unions 
- Execució de les unions dels tubs 
- Baixada dels tubs al fons de la rasa 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
- Reblert de la rasa amb sauló 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb 
el pendent definit per a cada tram. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de 
complir l'especificat en la DT. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un 
ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el 
seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han 
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 
cm. 
Un cop instal·lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes 
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui 
la DF. 
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La base del tub, els laterals i la part superior fins a 10 cm per sobre de la generatriu 
superior, ha d’estar reblert amb sauló. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm 
Amplària de la rasa:  >= diàmetre exterior + 50 cm 
Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 bar 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin 
algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i 
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar 
la DF. 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es 
recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar 
els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, 
eines de treball, etc.). 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha 
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi 
introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
El procés d'execució dels junts ha de ser prèviament acceptat per la DF. 
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa 
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del 
reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer 
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de 
corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat. 
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia 
instal·lada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 
superficial 
 
 
FDB - SOLERES PER A POUS DE REGISTRE 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDB27469. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Solera de formigó o llambordins, per a pous de registre. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya. 
- Solera de llambordins, col·locats sobre un llit de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Solera de llambordins: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de base 
- Cura del formigó 
- Col·locació dels llambordins de la solera 
- Col·locació de la beurada 
Solera de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas 
- Cura del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la DT, excepte la zona de la 
mitja canya, ha de quedar plana. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament 
com disgregacions o buits a la massa. 
La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. 
Resistència característica estimada del formigó al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck 
SOLERA DE FORMIGÓ: 
En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigó, s'ha de formar una 
mitja canya entre les boques d'entrada i sortida del pou. Ha de tenir el mateix diàmetre que 
el tub de la conducció i ha de quedar encastada. Les banquetes laterals han de quedar a 
l'alçària de mig tub. 
Amplària de la mitja canya:  Aproximadament igual al D del tub 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació lateral: 
     - Línia de l'eix: ± 24 mm 
     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
      (D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
- Nivell soleres:  ± 12 mm 
- Gruix (e): 
     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 
- Planor:  ± 10 mm/m 
SOLERA DE LLAMBORDINS: 
Les peces han de quedar col·locades en filades rectes i a trencajunt. Han de quedar ben 
assentades i encaixades horitzontalment sobre el llit de formigó. 
Els junts entre peces han de tenir el mínim gruix. Han de quedar plens de beurada de ciment. 
Gruix dels junts entre les peces:  <= 0,8 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: + 2%, - 1% 
- Gruix del llit de formigó:  - 5% 
- Nivell de la solera:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer 
de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 
Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. 
SOLERA DE LLAMBORDINS: 
Les peces per col·locar han d'estar netes. S'han d'assentar manualment i ajustar a truc de 
maceta a sobre del formigó fresc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
 
FDD - PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
FDDZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDDZ51D9,FDDZBDD4,FDDZW010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació d'elements complementaris de pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i tapa 
- Graó  
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió 
- Retirada de tapes de clavegueram existents i subministrament de tapes noves, inclosa la seva 
col.locacio a la nova rasant 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el bastiment i tapa: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
En el graó: 
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 
- Col·locació dels graons amb morter 
BASTIMENT I TAPA: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l’element que s’ha de 
tapar, anivellades prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment 
de les parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir 
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser 
retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral 
i mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
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- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 
GRAÓ: 
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou. 
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter. 
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou. 
Llargària d'encastament:  >= 10 cm 
Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm 
Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm 
Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 
exigides per al material. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
* PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
 
FF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
FFA - TUBS DE PVC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FFA1F385,FFA1E385,FFA1C385,FFA1ZZ90. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tub de poli (clorur de vinil) no plastificat PVC o C-PVC, per a transport i 
distribució de fluids a pressió i col·locació d’accessoris en canalitzacions per a soterrar, 
col·locats superficialment o al fons de la rasa. 
S’han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams 
lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut 
(instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Unió encolada 
- Unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
- Replanteig de la conducció 
- Col·locació de l’element en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
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- Neteja de la canonada 
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació 
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet 
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat 
d'obra diferent. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer per mitjà d'accessoris 
del material del tub, emmotllats per injecció i normalitzats. Les unions s'han de fer 
encolades amb adhesiu normalitzat, o bé, amb junt elàstic; segons correspongui al tipus d'unió 
definit per a la instal·lació. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha 
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 
passamurs no hi pot quedar cap accessori. 
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de 
qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. 
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar 
preferentment a prop del paviment o del sostre. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. 
Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella 
elàstica. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
Distància entre suports: 
- Tubs PVC: 

┌───────────────────────────────────────┐ 
│  Diàmetre │Distància entre suports (m)│ 
│           │───────────────────────────│ 
│  nominal  │    trams   │    trams     │ 
│   (mm)    │  verticals │ horitzontals │ 
│───────────│────────────│──────────────│ 
│  16 - 20  │     1,1    │     0,7      │ 
│  25 - 75  │     1,3    │     0,8      │ 
│  90 - 110 │      2     │     0,8      │ 
│ 125 - 200 │      2     │      1       │ 
│ 250 - 500 │     2,5    │     1,2      │ 
└───────────────────────────────────────┘ 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel 
seu damunt hi ha d’haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres 
capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 
Gruix del llit de sorra: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): >= 50 cm 
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les 
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura. 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts 
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han 
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 
cm. 
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Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant 
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió. 
En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir. 
L'extrem recte del tub ha de tenir la aresta exterior aixamfranada. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
No és permès conformar els tubs a l'obra, s'han d'utilitzar els accessoris adequats. 
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè 
arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant, l'adhesiu i el 
netejador que s'hagi utilitzat atenent al tipus d'unió. No s'ha de fer servir en aquesta 
operació cap tipus de dissolvent. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin 
algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i 
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar 
la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer 
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, 
eines de treball, etc.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant 
desguassos a l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa 
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del 
reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer 
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de 
forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva 
reparació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
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Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat. 
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les 
peces especials per col·locar. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
 
 
FFB - TUBS DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FFB2ZZ92,FFB25455. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la 
col·locació d’accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats 
superficialment o al fons de la rasa. 
S'han considerat els tipus de material següents: 
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de 
servei fins a 40°C 
- Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura 
de servei fins a 40°C 
- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a 
temperatures fins a 40°C 
S’han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs 
fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.). 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, 
instal·lació de bombeig, etc.) 
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams 
lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut 
(instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) 
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa i polietilè 
reticulat) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
- Replanteig de la conducció 
- Col·locació de l’element en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació 
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet 
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat 
d'obra diferent. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
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L'assaig d'estanquitat ha d'estar fet segons la norma UNE-53-131. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà 
dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara 
exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la 
canalització. 
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin 
fluids a alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha 
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 
passamurs no hi pot quedar cap accessori. 
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 
+---------------------------------------------------------+ 
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦ 
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦ 
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦ 
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦ 
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar 
preferentment a prop del paviment o del sostre. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i 
l'alineació del tub. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. 
Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella 
elàstica. 
Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades superficialment, s'han 
d’instal·lar dins d'una beina d'acer. 
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de 
direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de 
dilatació. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
Distància entre suports: 
- Tub polietilè densitat alta: 
- Trams verticals: DN x 20 mm 
- Trams horitzontals: DN x 15 mm 
- Tub polietilè densitat baixa: 
+-------------------------------------+ 
¦  DN  ¦     Trams    ¦    Trams      ¦ 
¦ (mm) ¦   verticals  ¦ horitzontals  ¦ 
¦      ¦      (mm)    ¦     (mm)      ¦ 
¦------¦--------------¦---------------¦ 
¦  16  ¦      310     ¦     240       ¦ 
¦  20  ¦      390     ¦     300       ¦ 
¦  25  ¦      490     ¦     375       ¦ 
¦  32  ¦      630     ¦     480       ¦ 
¦  40  ¦      730     ¦     570       ¦ 
¦  50  ¦      820     ¦     630       ¦ 
¦  63  ¦      910     ¦     700       ¦ 
+-------------------------------------+ 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel 
seu damunt hi ha d’haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres 
capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 
Gruix del llit de sorra: 
- Polietilè extruït: >= 5 cm 
- Polietilè reticulat: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 
- Polietilè extruït: >= 60 cm 
- Polietilè reticulat: >= 50 cm 
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 
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El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les 
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura. 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts 
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han 
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 
cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar 
verticalment sobre el terreny. 
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant 
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de 
la pressió adequada per a fer la unió. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per 
arrossegar les brosses. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin 
algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i 
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar 
la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer 
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, 
eines de treball, etc.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant 
desguassos a l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa 
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del 
reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer 
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de 
forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva 
reparació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat. 
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En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les 
peces especials per col·locar. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
 
 
FH - INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
FHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHM3E060. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus 
components acoblats a aquests. 
S'han considerat els elements següents: 
- Columnes d’acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de formigó 
- Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària 
i 2,5 m de sortint, d'un braç, amb base-platina i porta, col·locat sobre dau de formigó. 
- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç mural recte de planxa 
d'acer troncopiramidal galvanitzat, de fins a 2 m de llargària, per a cantonada o no, fixat 
amb platina i cargols. 
- Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxidant, de fins a 3 m de llargària, 
acoblada amb brida o amb platina a tub d'acer. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Suports verticals, ancorats al paviment: 
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 
- L'hissat, fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa 
Braç mural: 
- Fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa 
Creueta: 
- Muntatge, fixació i anivellament 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
SUPORTS VERTICALS: 
S'ha d’instal·lar en posició vertical. 
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 
contrafemelles. 
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per la UNE 
72-402. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i 
femelles. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m 
- Posició:  ± 50 mm 
BRAÇ MURAL: 
El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 
contrafemelles. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i 
femelles. 
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Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
CREUETA: 
Ha de quedar fixat sòlidament al fust de la columna mitjançant cargols(platina) o amb una 
brida(brida). 
La fixació s'ha de fer pel punt central de la creueta. 
L'accés dels cables d'alimentació i protecció a la creueta s'ha de fer pel punt central de la 
mateixa. 
L'accés dels cables d'alimentació i protecció del llum s'ha de fer mitjançant la pràctica de 
taladres de diàmetre adequat a la creueta, just en el punt de subjecció del llum. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
SUPORTS VERTICALS: 
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació. 
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal 
més 5 m. 
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant 
la nit. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
SUPORTS VERTICALS: 
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones. 
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y 
báculos de alumbrado de acero. 
 
 
FHQ - PROJECTORS PER A EXTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHQ3E41A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Projector per a exteriors amb reflector, col·locat. 
S'han considerat els elements següents: 
- Projector amb reflector de distribució intensiva, semiintensiva o semiextensiva, de forma 
circular obert o tancat, amb làmpada d'incandescència de fins a 1500 W 
- Projector de forma rectangular o circular, obert o tancat, amb allotjament per a equip o 
sense, per a làmpada de vapor de mercuri de fins a 2000 W. 
- Projector de forma rectangular o circular, obert o tancat, amb allotjament per a equip o 
sense, per a làmpada de vapor de sodi a pressió alta de fins a 1000 W. 
- Projector de forma rectangular, obert o tancat, amb allotjament per a equip, per a làmpada 
de vapor de sodi a pressió baixa de fins a 180 W 
- Projector de forma circular, obert o tancat, amb làmpada de llum mixta de fins a 500 W 
- Projector de forma rectangular o circular, obert o tancat, amb allotjament per a equip o 
sense, amb làmpada d'halogenurs metàl·lics de fins a 2000 W 
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- Projector de forma rectangular, obert o tancat, per a làmpada de quars-iode de fins a 1500 
W. 
- Projector lineal amb làmpades fluorescents o de xenó. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Acoblada al suport mitjançant brides 
- Fixada a la paret mitjançant cargols o perns 
- Muntada amb lira mitjançant cargols o perns 
- Projectors lineals muntats sobre suports 
- Projectors lineals muntats sobre bastiments de caixes encastades al paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat 
- Col·locació de les làmpades, en el seu cas 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d’estar fets amb els materials i 
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i 
femelles. 
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
Ha de quedar garantit el grau de protecció de la lluminària en el punt d’entrada dels cables. 
El cable ha de quedar subjectat per la coberta a la carcassa del projector, de manera que no 
es transmetin esforços a la connexió elèctrica. 
Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de 
cargol als borns del llum. 
S'ha d'assegurar que la posició no dificulti l'entrada dels cables i l'accés per a la 
manipulació i la neteja del difusor. 
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i 
cables) i la lluminària. 
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin 
manteniment. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Toleràncies d'execució per a llums fixats a la paret o muntats amb lira: 
- Verticalitat:  <= 10 mm 
- Posició en alçària:  ± 20 mm 
- Posició lateral:  <= 50 mm 
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT: 
Ha de quedar recolzat a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. 
No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir 
sorolls. 
Ha de quedar a la rasant prevista. 
La part superior del llum ha de quedar anivellada amb el ferm perimetral i mantenir el seu 
pendent. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del 
fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 
especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
En llums col·locats en caixa, no s’ha de muntar el llum fins que no s’hagi col·locat la caixa 
de suport. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l’equip de la lluminària. 
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Quan es manipuli s'ha d'evitar tocar la superfície del reflector excepte quan es faci amb un 
drap net i sec. 
Les làmpades que no tinguin doble ampolla s'han de manipular sense tocar-les directament amb 
els dits, en cas de contacte, o si s'embruten, s'hauran de netejar amb un drap que no es 
desfili, i amb un producte dissolvent capaç de retirar la brutícia. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum. 
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa. 
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT: 
No s’inclouen els ajuts del ram de paleta. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 60598-1:1998 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga 
(excepto lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento. 
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 1: Luminarias fijas de 
uso general (versión oficial EN 60598-2-1: 1989). 
PROJECTOR AMB LÀMPADES DE VAPOR DE MERCURI: 
UNE 20354:1990 Lámparas de descarga de vapor de mercurio a alta presión. 
PROJECTOR AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ BAIXA: 
UNE-EN 60192:1996 Lámparas de vapor de sodio a baja presión. 
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT: 
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias 
empotradas. 
 
 
FJ - EQUIPS PER A INSTAL.LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
FJ6 - EQUIPS PER A TRACTAMENT D'AIGUES 
FJ65 - FILTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJ65UR20,FJ65UR10. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació de filtres de carbó activat o sorra. 
Filtres dels tipus següents: 
- Filtres d'acer inoxidable muntats sobre bancada 
- Filtres de poliester muntats entre tubs 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
Muntat sobre bancada: 
- Fixació d'aparell a la bancada 
- Preparació d'unions 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
- Prova de servei 
Muntat entre tubs: 
- Preparació d'unions 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
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Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui 
instal·lar i manipular. 
Les connexions han de ser per rosca. 
Les unions han de ser completament estanques. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
MUNTAT SOBRE BANCADA: 
El grup ha de quedar fixat sòlidament a una bancada de superfície llisa i anivellada. 
La subjecció del grup s'ha de fer calçant-la amb espàrrecs o amb cargols, cal utilitzar els 
forats situats a la bancada. 
MUNTAT ENTRE TUBS: 
Ha de recolzar sobre la canonada on va instal·lada. 
La canonada no ha de produir cap esforç sobre l'aparell. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FJM - ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 
FJMP - PLUVIOMÈTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJMPUR10. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pluviòmetres col.locats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replateig de la unitat d’obra 
- Col·locació i fixació del pluviòmetre en la seva posició 
- Execució de les connexions amb la estació de regulació, si és el cas 
- Prova de servei 
- Retirada de la obra de les restes d’embalatges, retalls de cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d’estar instal.lat en la seva posició i en condicions de funcionament. 
Ha d'estar instal·lat en un lloc accessible, i visible. 
Ha de quedar protegit de les esquitxades d’aigua procedents dels elements de l’entorn així com 
dels aspersors o ruixadors. 
Ha de quedar feta la prova de la instal·lació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de la col.locació es farà un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
La instal.lació s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 
Un cop instal.lat i provat, es procedirà a la retirada de les restes d’embalatges, retalls de 
cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FJS - EQUIPS PER A REGS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJSDZZ40,FJSBU130,FJSBU120,FJSBU110,FJSZUR10,FJS5U233,FJS5UGA1,FJS2UR20,FJS1U030,FJS3ZZ40,FJSZ
U004. 
 
 
ARTICLE ÚNIC 
 
Es d’aplicació en aquest capítol el Plec de Condicions de Jardineria i Reg del Banc de la 
MMAMB. 
 
 
FN - VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
FN3 - VÀLVULES D'ESFERA 
FN31 - VÀLVULES D'ESFERA MANUALS ROSCADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FN319424. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules d'esfera manuals roscades, muntades. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
La maneta de la vàlvula ha de ser accessible. 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la 
pressió de treball. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra de 
la maneta amb la mà. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 
horitzontal. 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un 
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
MUNTADES EN PERICÓ: 
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el 
centre del pericó. 
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La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar 
el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques 
d'unió. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el 
moment d'executar les unions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
 
 
FN7 - VÀLVULES DE REGULACIÓ 
FN74 - VÀLVULES REDUCTORES DE PRESSIÓ ROSCADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FN748324,FN74Z123. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules reductores de pressió roscades, muntades. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió a la xarxa de la vàlvula 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
La vàlvula ha de quedar amb l'allotjament del sistema d'accionament i regulació a la part 
inferior. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats i en posició horitzontal. 
El sistema de regulació de la pressió diferencial ha de ser accessible. 
Les connexions han de ser estanques a les pressions de treball. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
MUNTADES EN PERICÓ: 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar 
el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un 
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
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Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques 
d'unió. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el 
moment d'executar les unions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
 
 
FN8 - VÀLVULES DE RETENCIÓ 
FN81 - VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA ROSCADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FN819324. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de retenció de clapeta, roscades i muntades. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova d'estanquitat 
CONDICIONS GENERALS: 
La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o 
cap amunt. 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. 
Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
MUNTADES EN PERICÓ: 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar 
el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un 
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques 
d'unió. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el 
moment d'executar les unions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
 
 
FN9 - VÀLVULES DE SEGURETAT 
FN91 - VÀLVULES DE SEGURETAT DE RECORREGUT CURT ROSCADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FN918324. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Vàlvules de seguretat de recorregut curt, roscades, muntades. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
     - Muntades superficialment 
     - Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Neteja de rosques i d'interior de tubs 
     - Preparació de les unions amb cintes 
     - Connexió de la vàlvula a la xarxa 
     - Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La palanca d'obertura manual de la vàlvula ha de ser accessible i ha de quedar a la vista. 
Ha de quedar connectada a la canonada a protegir per la boca d'entrada, sense cap interrupció. 
La boca de sortida s'ha de conduir al punt de desguàs, que ha de ser visible des del lloc on 
ha d'estar la vàlvula. 
Ha de quedar en condicions de funcionament i ha de ser estanca a la pressió de treball. 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Toleràncies d'instal·lació: 
     - Posició:  ± 30 mm 
 
MUNTADES EN PERICÓ: 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar 
el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un 
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions amb les canonades han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat 
adequades. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques 
d'unió. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el 
moment d'executar les unions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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 RAP ITC MIE-AP1 Orden de 17 de marzo de 1981 por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE AP 1 del Reglamento de Aparatos a Presión: Calderas, Economizadores, 
Precalentadores, Sobrecalentadores y Recalentadores. 
 RITE 1998 Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) 
y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
 RITE 1998 CORR Correción de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE) y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de 
los Edificios. 
 RITE 1998 MOD Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real 
Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la Comisión 
Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 
 
 
 
FQ - MOBILIARI URBÀ 
FQ1 - BANCS 
FQ14 - BANCS DE PEDRA NATURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ14ZZ32,FQ14ZZ33,FQ14ZZ34,FQ14ZZ35. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Bancs de pedra artificial o natural col·locats a l’exterior. 
S’han considerat els sistemes de col·locació següents: 
- Ancorats amb daus de formigó 
- Collat sobre paviment amb tornilleria 
- Encastat al parament 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas 
- Ancoratge del banc 
CONDICIONS GENERALS: 
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny. 
Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de 
la corrosió. 
Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 
Alçària del seient:  39 cm 
Ancoratge dels suports:  >= 25 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària del seient:  ± 20 mm 
- Horitzontalitat:  ± 10 mm 
ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ: 
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 
Nombre de daus:  4 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense 
pluja. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FQ3 - FONTS 
FQ31 - FONTS PER A EXTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ31ZZ36. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació de font exterior cilíndrica, metàl·lica, amb aixeta temporitzada i reixeta de 
desguàs, col·locada ancorada a dau de formigó. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Formigonament del dau d'ancoratge 
- Neteja de l'interior dels conductes de connexió 
- Replanteig de la posició de l'element i accessoris 
- Ancoratge de la font 
- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell 
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua 
- Fixació de l'aparell 
- Fixació de la reixeta 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar anivellada. 
Ha de quedar ben fixada al seu suport. 
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb el tub d'alimentació. 
L’aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la seva 
fixació. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui 
instal·lar i manipular. 
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt 
de material elàstic. 
Ha d’estar feta la prova d’instal·lació. 
Un cop col·locada la font no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm 
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense 
pluja. 
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Abans de la instal·lació de la font s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
La llargària dels conductes de connexió han de ser suficient com per fer possible el roscat de 
les unions. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FQ4 - PILONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ41ZZ25,FQ42U030. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Fites o pilones de delimitació ancorades al terra amb morter de ciment. 
S'han considerat els següents tipus: 
- Fita metàl·lica formada per tub d’acer. 
- Fita de fosa  
- Pilona esfèrica de formigó  
- Pilona troncocònica de formigó 
- Pilona de formigó amb forma especial 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Preparació del forat o encofrat del dau 
- Col·locació de l’ element o del seu suport en el seu cas i apuntalament 
- Amorterat o formigonat del dau 
- Retirada de l'apuntalament provisional 
CONDICIONS GENERALS: 
L’element ha de restar aplomat, a la posició indicada a la DT. 
Ha de sobresortir de la cota de paviment acabat, l’alçada especificada la DT o la que li sigui 
pròpia segons el seu disseny. 
L'ancoratge de l’element ha de ser suficient per resistir una empenta de 1 kN aplicats al 
centre de gravetat del mateix. 
Les perforacions de l’ element han de restar a la posició correcta. 
L’element restarà col·locat sense cap tipus de defecte de fabricació o dany produït durant el 
procés de l’obra ( bonys, ratlladures, cops, etc.) 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 3 cm 
- Alçària:  + 2 cm 
- Verticalitat:  ± 1° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF. 
La màquina perforadora o taladradora, en el seu cas, no ha de produir danys ni deformacions a 
la base de suport o al paviment. 
El forat on es col·loqui l’element ha d’estar humitejat i net de pols o altres objectes que es 
puguin haver caigut dintre. 
Una vegada col·locat l’element, no es pot rectificar la seva posició si no és traient-lo i 
tornant a repetir el procés. 
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 
El formigó o el morter, s'ha de col·locar abans que comenci el seu adormiment. 
L’element s’apuntalarà durant 24 h per evitar moviments i així quedi garantida la posició 
desitjada. 
Els elements col·locats es senyalitzaran de manera que sigui visible la seva recent posta en 
obra. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment col·locada a l’ obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FQA - JOCS PER A INFANTS 
FQA2 - JOCS DE FUSTA PER A INFANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQA2II01,FQA2II02,FQA2II03,FQA2II04,FQA2II05,FQA2II06,FQA2II07,FQA2II08,FQA2II10,FQA2II11,FQA2
II12. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Jocs de fusta col·locats amb daus d'ancoratge de formigó. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Formigonament del dau d'ancoratge 
- Ancoratge de l'element 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt col·locat ha de ser estable. 
El joc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny. 
Un cop col·locat el joc no ha de tenir deformacions, cops o d'altres defectes visibles. 
No ha de tenir sortints o irregularitats que puguin produir danys als usuaris. 
Totes les unions entre els diferents elements que formen el conjunt, han de quedar protegides 
de la intempèrie i no han de ser fàcilment manipulables. 
Els elements auxiliars d'unió han de ser resistents a la corrossió. 
Tots els forats i les parts rebaixades, han de portar tapes cobertores de material plàstic. 
Fondària de l'ancoratge:  >= 52 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 20 mm 
- Horitzontalitat:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FQZ - ELEMENTS ESPECIALS DE MOBILIARI URBA 
FQZZ - MATERIALS AUXILIARS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQZZII23. 
 

  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Urbanització de la plaça Blanes, al Prat del Llobregat (Barcelona) 
 
 
 
 

302 
  

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Màstil d’acer inoxidable fixat amb tac químic al suport. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la situació dels ancoratges 
- Preparació de la base 
- Fixació de l’element 
- Col·locació dels accessoris 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la especificada a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport. 
L’ancoratge de l’element ha de ser suficient per a resistir els esforços als que ha d’estar 
sotmès sense produir danys a la base de suport ni afectar l’estabilitat de l’element. 
Els accessoris per al suport i manipulació de la bandera, han d’estar col·locats i s’ha de 
comprovar que el cordill llisqui amunt i avall fàcilment. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Si es treballa a l’exterior, no s’ha de treballar amb vent superior a 50 km/h. 
El sistema emprat per taladrar el forat ha de ser per rotació, o per rotació i percussió, en 
funció del material de base. 
El forat s’ha de fer sempre perpendicular a la superfície exterior del material de base. 
No es  travessarà cap armadura sense l’autorització expressa de la DF 
Les distàncies mínimes entre la posició dels ancoratges i el cantell del material de base han 
de ser suficients per a garantir les característiques mecàniques de l’ancoratge, d’acord amb 
les indicacions del fabricant de l’ancoratge. 
El muntatge de dispositius d'ancoratge s'ha de realitzar seguint estrictament les 
especificacions pròpies del tipus utilitzat. Si el tac és de tipus químic, cal utilitzar el 
cartutx de resina subministrat pel fabricant del tac. 
Un cop s'hagin col·locat els ancoratges i abans de cargolar, s'ha d'eliminar d'ells qualsevol 
substància que pugui ser perjudicial per al seu comportament eficaç. 
No s’han de provocar danys a la rosca del tac duran el muntatge. 
L’element s’ha de fixar per els forats previstos. 
Els elements auxiliars per a la bandera, han de quedar fixats al màstil amb els accessoris 
disposats per aquest fi. 
La col·locació no ha de produir desperfectes en l’element que comprometin la seva durabilitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment col·locada, amidada d’acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FR - JARDINERIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR3PZZ99,FR3PZZ10,FR3PZZ11,FR3A0006,FR2G8B31,FR2GZZ65,FR3P1111,FR45U100,FR61U010,FR632R31,FR66
1311,FR820003,FR3PU811. 
 
 
ARTICLE ÚNIC 
 
Es d’aplicació en aquest capítol el "Plec de condicions tècniques facultatives d'obra nova de 
jardineria. Parcs i Jardins de Barcelona. Institut Municipal. Ajuntament de Barcelona. Abril 
1998" del Banc del IMU. 
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FR2 - CONDICIONAMENT FÍSIC DEL SÒL 
FR2G - EXCAVACIÓ DE CLOTS I RASES DE PLANTACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR2G8B31,FR2GZZ65. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavació per a plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Clot 
- Rasa 
S'han considerat els aprofitaments de les terres següents: 
- Càrrega sobre camió 
- Escampada al costat de l'excavació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Amb càrrega de terres: 
- Replanteig dels clots o rases per excavar 
- Extracció de les terres 
- Càrrega de les terres sobrants sobre camió 
Amb escampada de terres: 
- Replanteig dels clots o rases per excavar 
- Extracció de les terres 
- Escampada de les terres sobrants al costat dels clots o rases excavades 
CONDICIONS GENERALS: 
L'excavació ha de quedar a la situació prevista. 
Les parets de l'excavació han de ser estables. 
Toleràncies d'execució: 
- Volum:  ± 10% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar la permeabilitat del terreny i fer, si és necessari, els treballs de 
drenatge perquè la terra tingui la permeabilitat adequada. 
L'excavació s'ha de fer amb el màxim de temps possible abans de la plantació per a facilitar 
l'aireig del terra. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, restos de construccions, etc.) s'han d'aturar els treballs 
i avisar a la DF. 
Les terres excavades s'han de corregir amb les aportacions indicades a la DT, o en el seu 
defecte per les que digui la DF. 
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i 
vehicles. 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu. 
Quan l'excavació es realitza amb escampada de les terres sobrants, aquestes s'han de separar 
en dues parts: per una banda la superficial i per l'altre la profunda. 
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% 
d'aquestes a un abocador autoritzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLOT: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
RASA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material 
vegetal. Treballs de plantació. 
 
 
FR3 - CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL 
FR3P - APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR3PZZ99,FR3PZZ10,FR3PZZ11,FR3P1111,FR3PU811. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny. 
S'han considerat els materials següents: 
- Grànuls de poliestirè 
- Argila expandida 
- Palet de riera 
- Sauló 
- Sorra 
- Terra vegetal, de bosc, àcida o volcànica 
- Roldor de pi 
- Torba 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Aportació del material corrector 
- Incorporació al terreny del material corrector 
CONDICIONS GENERALS: 
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el 
substrat existent, si és el cas. 
Els grànuls de poliestirè, l'argila expandida, el palet de riera, el sauló o la sorra 
aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica. 
La terra, el roldor de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de 
males herbes. 
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a 
evacuar l'aigua superficial. 
Toleràncies d'execució: 
- Anivellament:  ± 3 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'explanada, sense produir 
danys a les plantacions existents. 
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny. 
Els grànuls de poliestirè s'han d'abocar sota dels altres components i s'han de barrejar 
immediatament. 
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients 
per a l'evacuació de l'aigua superficial. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Urbanització de la plaça Blanes, al Prat del Llobregat (Barcelona) 
 
 
 
 

305 
  

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
GD - DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
GD9 - RECOBRIMENTS PROTECTORS EXTERIORS PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GD95ZZ77,GD95ZZ78,GD95ZZ79,GD95ZZ80,GD95ZZ81,GD95ZZ82,GD95ZZ83. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Recobriment exterior amb formigó per a la protecció de tubs de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície del tub 
- Col·locació del formigó de protecció 
- Cura del formigó de protecció 
CONDICIONS GENERALS: 
El recobriment acabat ha de tenir un gruix uniforme i ha de cobrir totalment la superfície 
exterior dels tubs. 
No ha de tenir discontinuïtats, esquerdes o defectes, com és ara disgregacions o buits. 
Resistència característica estimada del formigó al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix:  ± 5% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense 
pluja. 
Abans de l'aplicació del recobriment, s'ha de sanejar la superfície. Aquesta superfície no ha 
de tenir pols, greixos, etc. 
El formigó s'ha de col·locar a l'obra abans que comenci a adormir-se. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
S'inclou dins d'aquest criteri el treball de preparació de la superfície a cobrir. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
 
GF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
GFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GFBBZZ84,GFBBZZ85,GFBBZZ86,GFBAZZ87. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la 
col·locació d’accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats 
superficialment o al fons de la rasa. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Urbanització de la plaça Blanes, al Prat del Llobregat (Barcelona) 
 
 
 
 

307 
  

S'han considerat els tipus de material següents: 
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de 
servei fins a 40°C 
- Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura 
de servei fins a 40°C 
- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a 
temperatures fins a 40°C 
S’han considerat els tipus d’accessoris següents: 
- Peces en forma de T per a derivacions 
- Peces en forma de colze per a canvis de direcció 
- Peces per a reduccions de diàmetre 
S’han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs 
fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.). 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, 
instal·lació de bombeig, etc.) 
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams 
lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut 
(instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) 
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa i polietilè 
reticulat) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
- Replanteig de la conducció 
- Col·locació de l’element en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació 
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet 
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat 
d'obra diferent. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
L'assaig d'estanquitat ha d'estar fet segons la norma UNE-53-131. 
L'accessori ha de quedar alineat amb la directriu dels tubs a connectar. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà 
dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara 
exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la 
canalització. 
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin 
fluids a alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha 
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 
passamurs no hi pot quedar cap accessori. 
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│             │   Polietilè   │       Polietilè           │ 
│             │ densitat alta │ densitat baixa i mitjana  │ 
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│─────────────│───────────────│───────────────────────────│ 
│    A 0°C    │  <= 50 x Dn   │      <= 40 x Dn           │ 
│    A 20°C   │  <= 20 x Dn   │      <= 15 x Dn           │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar 
preferentment a prop del paviment o del sostre. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i 
l'alineació del tub. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. 
Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella 
elàstica. 
Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades superficialment, s'han 
d’instal·lar dins d'una beina d'acer. 
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de 
direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de 
dilatació. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
Distància entre suports: 
- Tub polietilè densitat alta: 
- Trams verticals: DN x 20 mm 
- Trams horitzontals: DN x 15 mm 
- Tub polietilè densitat baixa: 

┌─────────────────────────────────────┐ 
│  DN  │     Trams    │    Trams      │ 
│ (mm) │   verticals  │ horitzontals  │ 
│      │      (mm)    │     (mm)      │ 
│──────│──────────────│───────────────│ 
│  16  │      310     │     240       │ 
│  20  │      390     │     300       │ 
│  25  │      490     │     375       │ 
│  32  │      630     │     480       │ 
│  40  │      730     │     570       │ 
│  50  │      820     │     630       │ 
│  63  │      910     │     700       │ 
└─────────────────────────────────────┘ 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel 
seu damunt hi ha d’haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres 
capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 
Gruix del llit de sorra: 
- Polietilè extruït: >= 5 cm 
- Polietilè reticulat: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 
- Polietilè extruït: >= 60 cm 
- Polietilè reticulat: >= 50 cm 
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les 
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura. 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts 
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han 
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 
cm. 
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Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar 
verticalment sobre el terreny. 
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant 
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de 
la pressió adequada per a fer la unió. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per 
arrossegar les brosses. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin 
algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i 
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar 
la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
L'amplària de la rasa ha de ser més gran que el diàmetre de l'element més 60 cm. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer 
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, 
eines de treball, etc.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant 
desguassos a l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa 
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del 
reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer 
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de 
forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva 
reparació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS: 
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m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat. 
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les 
peces especials per col·locar. 
ACCESSORIS: 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
 
 
GR - MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL I JARDINERIA 
GR4 - SUBMINISTRAMENT DE PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GR45NJ10,GR43ZZ50,GR43ZZ51,GR41ZZ52,GR41A510,GR41ZZ58,GR41ZZ53,GR41ZZ54,GR41ZZ55,GR41ZZ60,GR41
ZZ57,GR41ZZ61,GR41ZZ56,GR415510,GR41ZZ62,GR41ZZ63,GR41ZZ64,GR43II00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Barreges de cespitoses 
- Arbres 
- Arbusts 
- Palmeres i palmiformes 
- Coníferes i resinoses 
- Plantes de temporada 
- Planta vivaç de fulla caduca o persistent 
- Plantes crasses o suculentes 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- Barreges de cespitoses 
     - En barreja de llavors 
- En pa d'herba 
- En esqueix 
- Palmeres, palmiformes, coníferes i resinoses: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Arbres 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- Arbusts 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- En safates 
- Planta vivaç de fulla caduca o persistent 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Urbanització de la plaça Blanes, al Prat del Llobregat (Barcelona) 
 
 
 
 

311 
  

- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
- En bulbs 
- En safates 
- En llavors 
- En esqueix 
- En pa d'herba 
- Planta crassa suculenta o aqüàtica: 
- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Barreges de cespitoses 
     - Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
     - Emmagatzematge provisional, en el seu cas 
     - Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació 
definitiu en bones condicions 
- Arbres, arbusts i plantes: 
     - Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
     - Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
     - Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació 
definitiu en bones condicions 
CONDICIONS GENERALS: 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS: 
Les llavors s'han de rebre envasades i etiquetades amb el nom i número del productor 
autoritzat, nom botànic de l'espècie vegetal, puresa, poder germinatiu i pes. 
CESPITOSES EN PA D'HERBA O ESQUEIX: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions 
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Han de presentar un pa de terra compacte i molt travat per les arrels de manera uniforme en 
tota la superfície, especialment a les vores. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions 
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
L'alçària de les espècies vegetals correspon: 
- En palmeres i palmíferes: a la distància des del coll de l'arrel fins al punt d'inserció 
dels palmons 
- En arbres i arbusts: a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al 
mateix 
La circumferència dels arbres correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
La Palmera i la Washingtonia s'han de presentar amb les fulles lligades i les exteriors 
retallades. 
L'espècie vegetal s'ha de rebre en un contenidor i un pa de terra, en el seu cas, 
proporcionats a la seva part aèria. 
La planta no ha de presentar símptomes d'haver tingut arrels fora del contenidor. 
El pa de terra ha de ser compacte i ple d'arrels secundàries. 
SUBMINISTRAMENT EN BULB: 
El bulb o rizoma ha de tenir la mida i l'estructura adient per a poder desenvolupar-se i 
germinar per ell mateix. 
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El bulb o rizoma, un cop feta la seva manipulació d'extracció, ja sigui del terreny o de la 
seva base o mare, s'ha de conservar de manera que no comenci l'arrelament i la germinació i, 
per tant, la seva despesa de reserves alimentàries, abans de ser plantat. 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar compacte i ple d'arrels secundàries, 
proporcionat a la seva part aèria. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica, aquesta ha de mantenir compacte el pa de terra. 
Quan és protegit amb guix, el guix de protecció ha de ser compacte. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, 
de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot 
plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha 
d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cubrint-la amb palla, sauló o algun 
material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions pel 
vent fort i el sol directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar inmediatament, s'ha de 
disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 
Quan el subministrament és amb pans d'herba, aquests s'han de descarregar a la zona a cubrir i 
s'han de posar el mateix dia. 
En el transport de les palmeres i palmiformes s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del 
sol sobre la part aèria, i sobre la part radical si el pa de terra no té protecció. 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
S'ha de subministrar amb les arrels nues i retallades i amb abundant presència d'arrels 
secundàries. 
Quan es subministran arbres, arbusts i plantes aquàtiques, aquests han d'anar desprovistos de 
fullatge i amb una esporgada de la part aèria proporcional a la part radicular. 
SUBMINISTRAMENT EN ESQUEIX: 
S'ha d'evitar que l'esqueix perdi la seva humitat durant el seu transport i la seva 
manipulació. S'ha de col·locar dins d'envoltats de plàstic o en unitats nebulitzadores. 
Si no es pot plantar immediatament s'ha de mantenir amb les condicions d'humitat adequades. 
BARREJA CESPITOSES EN ESQUEIX: 
Els esqueixos s'han de confeccionar a partir de les gleves. 
Només es pot portar a peu d'obra la quantitat de gleves per a confeccionar els esquixos que es 
puguin plantar en una jornada. 
PA D'HERBA: 
Només es pot portar a peu d'obra la quantitat que es pugui plantar en una jornada. 
Quan és subministrat en rotlles, no s'han d'apilar més de cinc alçades i s'han de col·locar 
creuats per capes. 
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS: 
Si no es sembra inmediatament s'ha de disposar en un lloc protegit de les inclemències 
atmosfèriques, sec i ventilat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR, PA DE TERRA, EN SAFATES, EN BULB O AMB L'ARREL NUA: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
SUBMINISTRAMENT EN LLAVORS: 
kg mesurats segons les especificacions de la DT. 
SUBMINISTRAMENT EN PA D'HERBA O EN ESQUEIX: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
*NTJ 07A:1994 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
*NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
*NTJ 07E:1997 Normes Tecnológiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
*NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
*NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
BARREJA CESPITOSES: 
*NTJ 08S:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material 
vegetal. Sembres i gespes. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
*NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
*NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
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K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ 
K4 - ESTRUCTURES 
K43 - ESTRUCTURES DE FUSTA 
K43Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES DE FUSTA 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'elements auxiliars (encastaments, recolzaments, rigiditzadors, connectors, etc.) 
per a estructures de fusta asserrada o encolada, amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats 
directament o formant peces compostes. 
S'han considerat els tipus de perfils següents: 
- Connectors amb vis cargolat, col·locats a sobre de bigues, per fer d’unió amb una capa de 
compressió de formigó 
- Elements d’unió amb perfils d'acer laminat en calent de les series L, LD, T, rodó, quadrat o 
rectangle d'acer S275JR, galvanitzat 
- Elements d’unió amb perfils d’acer inoxidable AISI 304 o 316 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col·locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i nivellació definitius 
- Execució de les unions, en el seu cas 
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 
CONNECTORS AMB VIS CARGOLAT: 
Els connectors han d’estar cargolats a la biga de fusta amb la separació indicada a la DT. 
Han de sobresortir de la superfície superior de la biga 3 cm. 
Toleràncies d'execució: 
- Alineació:  ± 2 mm/m 
- Nivell:  ± 5 mm 
- Separació connectors:  ± 10 mm 
ELEMENTS D’UNIO AMB PERFILS O PLAQUES: 
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades 
per la DF. 
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves 
dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 
Cada component de l’estructura ha de dur una marca d’identificació que ha de ser visible 
desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d’estar feta amb entalladura cisellada. 
La marca d’identificació ha d’indicar l’orientació de muntatge del component estructural quan 
aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma. 
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d’anar 
embalats i identificats adequadament. 
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que 
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir. 
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el 
recobriment del zenc. 
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a 
disposar cargols provisionals de muntatge. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària de l’element:  ± 2 mm 
- Planor:  ± 0,2% 
- Dimensions plaques d'ancoratge:  ± 2% 
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- Separació entre barres d'ancoratge:  ± 2% 
- Alineació entre barres d'ancoratge:  ± 2 mm 
- Alineació:  ± 2 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
ELEMENTS D’UNIÓ AMB PERFILS: 
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser 
aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra. 
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment 
en els plànols de taller. 
Els components estructurals s’han de manipular evitant que es produeixin deformacions 
permanents i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d’anar protegits 
en els punts de subjecció. 
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i 
muntatge experimenti desperfectes, s’ha de reparar fins que sigui conforme. 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es 
preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser 
substituïda. 
Els components de l’estructura s’han d’emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en 
contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d’aigua. 
El muntatge de l’estructura s’ha de fer d’acord amb el programa de muntatge i garantint la 
seguretat estructural en tot moment. 
Durant les operacions de muntatge, l’estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, 
les càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent. 
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s’han de mantenir en la seva posició fins 
que l’avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura. 
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s’han de fer de forma que no 
debilitin l’estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. 
Els dispositius d’ancoratge provisionals s’han d’assegurar per a evitar que s’afluixin de 
forma involuntària. 
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l’estructura 
estigui deformada o sobrecarregada permanentment per l’apilament de materials estructurals o 
per càrregues provisionals de muntatge. 
Un cop muntada una part de l’estructura, s’ha d’alinear al més aviat possible i immediatament 
després completar el cargolament. 
No s’han de fer unions permanents fins que una part suficient de l’estructura no estigui ben 
alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin 
desplaçaments durant el muntatge o l’alineació posterior de la resta de l’estructura. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l’acabat 
superficial de l’estructura s’han de reparar amb procediments adequats. 
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s’han d’utilitzar productes de pintura 
adequats aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el 
tractament de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge. 
CONNECTORS AMB VIS CARGOLAT: 
Els connectors s’han de col·locar cargolant-los. No s’han de fixar a cops. 
En cas de que la fusta de la biga no tingués prou resistència per a fixar els connectors 
(zones amb pudricions, corcs, tèrmits, etc.), cal comunicar-lo a la DF, i no col·locar la capa 
de formigó. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre procediment 
sempre que proporcioni un acabat equivalent. 
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Es permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits 
establerts a l’apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d’edificació o els establerts a l’apartat 
640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que 
travessin dues o més peces. 
Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o 
punxonatge de dos forats i posterior oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s’han de soldar. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de 
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s’han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després 
del muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha de collar 
fins arribar al “collat a tocar” sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest 
procés s’ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari 
s’han de fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord amb el 
que s’ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s’han de 
fer cicles addicionals de collat. 
S’han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de 
collats fins al pretesat mínim, s’afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de control del parell torsor 
- Mètode del gir de femella 
- Mètode de l’indicador directe de tensió 
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s’han de netejar d’olis amb 
netejadors químics. Després de la preparació i fins l’armat i cargolat s’han de protegir amb 
cobertes impermeables. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha de 
tractar fins que no s’hagi inspeccionat la unió. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CONNECTORS AMB VIS CARGOLAT: 
Unitat de quantitat realment col·locada segons les especificacions de la DT. 
ELEMENTS D’UNIÓ AMB PERFILS: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A 
*UNE-EN 383:1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación de la resistencia al 
aplastamiento y del módulo de aplastamiento para los elementos de fijación tipo clavija. 
*UNE-EN 385:1996 Empalmes por unión dentada en madera estructural. Especificaciones y 
requisitos mínimos de fabricación. 
*UNE-EN 385:1997 ERR Empalmes por unión dentada estructural. Especificaciónes y requisitos 
mínimos de fabricación. 
*UNE-EN 912/AC:2001 Conectores para madera. Especificaciones de los conectores para madera. 
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*UNE-EN 1912:1999 Madera estructural. Clases resistentes. Asignación de especies y calidad 
visuales. 
*UNE-ENV 387:1999 Madera laminada encolada. Uniones dentadas de gran dimensión. Especificación 
y requisitos mínimos de fabricación. 
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